
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу виконавчого 

комітету міської ради Гилюк А.В., керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженого 

рішенням 5 сесії Старокостянтинівської міської ради від 15.04.2016 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 10 листопада 2016 року виконані, а саме: 

від 30.11.2015 р. №365 п.3 «Про дозвіл щодо надання згоди на отримання 

компенсації на належне громадянам жиле приміщення»; 

від 10.03.2016 р. №85 «Про стан збереження пам’яток історії та мистецтва, які 

розташовані на території міста, закріплення шефів-піклувальників»; 

від 28.04.2016 р. №154 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул. Миру, 1/157»; 

від 28.04.2016 р. №155 п.1 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Героїв Крут, 8 (в/ч А 3267 військовий шпиталь)»; 

від 26.05.2016 р. №179 п.5 «Про надання дозволу на видалення зеленого насадження 

по вул. Миру (автогаражний кооператив «Автомобіліст»)»; 

від 26.05.2016 р. №180 п.2 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул. Пушкіна, 6/6, 6/4»; 

від 26.05.2016 р. №180 п.3 «Про надання дозволу на формування крони зеленого 

насадження по вул. Миру, 1/255»; 

від 11.08.2016 р. №264 п.1 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень на території КНС №3»; 

від  08.09.2016 р. №305 п.1 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул. Миру, 36»; 

від  08.09.2016 р. №306 «Про розгляд усної заяви члена виконавчого комітету 

міської ради Гайдамащука В.З.»; 

від  22.09.2016 р. №325 п.1 «Про приватизацію житла за адресою: вул. Франка, буд.27, 

кімната 40»; 
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від  13.10.2016 р. №334 «Про усунення недоліків, виявлених під час комісійного 

обстеження стану підготовки об’єктів міста до роботи в осінньо-зимових умовах          

2016-2017 років». 

2. Перенести терміни виконання контрольних рішень виконавчого комітету 

міської ради, що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі, 

на підставі наданих довідок, а саме: 

від 25.02.2016 р. №74 п.3 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Героїв Крут, 1 (42 ГБО)» до 03.04.2017 р.; 

від 25.02.2016 р. №75 п.1 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул. Героїв Крут, 1 (42 ГБО)» до 03.04.2017 р.; 

від 11.08.2016 р. №263 п.5 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Рудяка, 6» до 03.04.2017 р.; 

від 11.08.2016 р. №264 п.2 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул. Рудяка, 6» до 03.04.2017 р. 

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

міської ради від 26.05.2016 р. №179 п.6 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул. Миру, 1/255», що перебуває на контролі в організаційно-

контрольному відділі, на підставі наданих матеріалів. 

 

 

Заступник міського голови                                  підпис                                    В. Камінська 

 

 

 
 

                                                  

 

 


