
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    25 лютого_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __58__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, керуючись статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом 

виконавчих органів міської ради, затвердженим рішенням 5 сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 15 квітня 2016 року № 10, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 25 лютого 2021 року виконані, а саме: 

від 20 лютого 2020 року № 45 пункт 1 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Софійська, 3, кв. 33»; 

від 20 лютого 2020 року № 45 пункт 2 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Софійська, 3, кв. 5»; 

від 20 лютого 2020 року № 45 пункт 3 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Прокоп’юка, 3, кв. 21»; 

від 20 лютого 2020 року № 46 пункт 1 «Про погодження добудови 

балкону до житлової квартири по вул. Миру, 1/137, кв. 26»; 

від 20 лютого 2020 року № 46 пункт 2 «Про погодження добудови 

балкону до житлової квартири по вул. Острозького, 30, кв. 3»; 

від 20 лютого 2020 року № 46 пункт 3 «Про погодження добудови 

балкону до житлової квартири по вул. Попова, 28/1, кв. 2»; 

від 20 лютого 2020 року № 47 «Про дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Пушкіна, 47»; 

від 27 лютого 2020 року № 67 «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Миру, 28/2»; 

від 08 жовтня 2020 року № 226 пункт 1 «Про надання дозволу на  
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формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Героїв 

чорнобильців, 14»; 

від 08 жовтня 2020 року № 226 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Софійська, 7»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 3/20, 1/150, 17, 17/1, 3/17, 1/154, 

вул. Героїв Крут, 12, 14, вул. Героїв чорнобильців, 12, вул. Софійська, 7, 9, 19, 

вул. Ессенська, 6, 8»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова, 9/58»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова, 9/58»; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/147»; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 3/19»; 

від 28 січня 2021 року № 28 «Про переоформлення дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами на ФОП АНТОНЮКА Івана Володимировича» 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


