
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

25 липня 2019 року Старокостянтинів   № 240 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

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

міського голови від 05 липня 2019 року № 105/2019-рк «Про надання 

відпустки без збереження заробітної плати Мельничуку М.С. та надання права 

першого підпису Богачуку 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 25 липня 2019 року виконані, а саме: 

від 10 січня 2019 року № 1 «Про роботу центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2018 року»; 

від 14 лютого 2019 року № 43 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя                      

2018 року»; 

від 04 квітня 2019 року № 100 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 2019 року»; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 4/1»; 

від 30 травня 2019 року № 166 «Про приватизацію житла за адресою:           

вул. Франка, буд. 27, секція 162»; 

від 13 червня 2019 року № 195 «Про приватизацію житла за адресою:  

вул. Франка, буд. 27, кімната 67». 
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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 13 грудня 2018 року № 407 «Про влаштування недієздатної особи 

до психоневрологічного інтернату» до 01 жовтня 2019 року; 

від 13 червня 2019 року № 193 «Про створення мережі «Вуличне радіо» у               

м. Старокостянтинів» до 13 липня 2020 року. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                         підпис                                    В. Богачук 

 


