
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

12 вересня 2019 року Старокостянтинів   № 291 

 

 

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, 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 12 вересня 2019 року виконані, а саме: 

від 13 грудня 2018 року № 407 «Про влаштування недієздатної особи до 

психоневрологічного інтернату»; 

від 30 травня 2019 року № 175 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Франка, 39»; 

від 30 травня 2019 року № 175 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Гончара, 2 (дитячий майданчик в мікрорайоні 

«Вокзал-2»)»; 

від 30 травня 2019 року № 175 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 44/3 (на території котельні КП ПЕТГ 

«Тепловик» та прилеглій території)»; 

від 30 травня 2019 року № 175 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (на зеленій зоні напроти торгового центру по 

вул. Ессенська, 2)»; 

від 08 серпня 2019 року № 254 п. 1 «Про дозвіл на укладення та 

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої 

Килівнік А.А.»; 

від 08 серпня 2019 року № 254 п. 2 «Про дозвіл на укладення та 

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього                    
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Андрощука М.Ю.»; 

від 08 серпня 2019 року № 265 «Про затвердження детального плану 

території в межах вул. Попова, вул. Миру, скверу «Центральний» та парку                        

ім. Федорова в м. Старокостянтинів». 

 

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 28 грудня 2017 року № 416 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» до 30 грудня 2019 року; 

від 12 липня 2018 року № 218 «Про затвердження розрахунку збитків, 

заподіяних власникам землі та землекористувачам» до 01 грудня 2019 року; 

від 24 січня 2019 року № 41 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (між господарськими будівлями та гаражами 

кооперативу «Автомобіліст»)» до 30 грудня 2019 року; 

від 13 червня 2019 року № 197 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького (Меморіал Слави)» до 30 вересня 

2019 року; 

від 11 липня 2019 року № 226 «Про затвердження акту приймання-

передачі позамайданчикової мережі теплопостачання до комунальної 

власності територіальної громади міста Старокостянтинова» до 30 вересня 

2019 року. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                                 М. Мельничук 
 

 

 

 


