
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про зняття з контролю 

рішень виконавчого комітету 

міської ради 

10 серпня 2017 року  Старокостянтинів   №240 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольному 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 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 10 серпня 2017 року виконані, а саме: 

від 25 травня 2017 року №161 а.1 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Миру, 17»; 

від 25 травня 2017 року №161 п.4 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Грушевського, 21»; 

від 08 червня 2017 року №172 п.1 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Острозького, 17»; 

від 08 червня 2017 року №172 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень на території військової частини – польова пошта В 2806 (аеродром)»; 

від 22 червня 2017 року №195 «Про передачу на баланс комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства персонального комп’ютера»; 

від 22 червня 2017 року №196 п.1 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Франка, 41»; 

від 22 червня 2017 року №196 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Миру, 1/145, 1/153»; 

від 22 червня 2017 року №196 п.3 «Про  надання дозволу на видалення зелених 

насаджень на території військової частини – польова пошта В 2806 (аеродром)»; 

від 22 червня 2017 року №197 «Про надання дозволу на формування крони 

зеленого насадження на території військової частини – польова пошта В 2806 

(аеродром)»; 

від 13 липня 2017 року №206 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Миру, 3/22, 3/23»; 

 

 

 



від 27 липня 2017 року №228 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Варчука, 28/3». 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                 підпис                                                                  В.Богачук 

 


