
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

11 жовтня 2018 року Старокостянтинів   № 316 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Гилюк А.В., відповідно до розпорядження 

міського голови від 11 жовтня 2018 року № 290/2018-рвс «Про відрядження 

Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 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: 

 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 11 жовтня 2018 року виконані, а саме: 

від 28 вересня 2017 року № 286 «Про роботу управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради щодо реалізації законів 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам»»; 

від 07 червня 2018 року № 173 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІІ квартал 2018 року»; 

від 26 липня 2018 року № 239 «Про дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Миру, 1/86»; 

від 09 серпня 2018 року № 253 «Про обмеження в громадському 

транспорті міста публічного відтворення музичних творів російських 

виконавців»; 

від 23 серпня 2018 року № 260 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу частки квартири, співвласниками якої є малолітні 

Грицак П.В. та Грицак М.В.»; 
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від 23 серпня 2018 року № 264 «Про визначення переможця конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»; 

від 13 вересня 2018 року № 281 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Франка, буд. 27, секція № 145»; 

від 13 вересня 2018 року № 289 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 28/1»; 

від 13 вересня 2018 року № 290 «Про надання дозволу на пересадження 

зелених насаджень по вул. Попова, 28/1». 

  

2. Перенести терміни виконання рішень виконавчого комітету міської 

ради, що перебувають на контролі в організаційно - контрольному відділі 

виконавчого комітету міської ради, на підставі наданих довідок, а саме: 

від 09 серпня 2018 року № 246 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/132» до 31 грудня 2018 року; 

від 27 вересня 2018 року № 309 «Про передачу основних засобів» до                

30 жовтня 2018 року». 

  

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09 червня 2016 року № 205 «Про затвердження розрахунку 

збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам», що перебуває на 

контролі в організаційно - контрольному відділі виконавчого комітету міської 

ради,на підставі наданих матеріалів. 

  

 

 

Перший заступник 

міського голови                                 підпис                                            В. Богачук 

 

 

 

 


