
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__25 червня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № ____120______ 

 

 

Про зняття з контролю рішень виконавчого 

комітету міської ради та перенесення 

термінів виконання 

 

 

Заслухавши головного спеціаліста організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Ганну ШИШКІНУ, відповідно до 

розпорядження міського голови від 25 червня 2020 року № 103/2020-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 25 червня 2020 року виконані, а саме: 

від 10 січня 2019 року № 3 «Про організацію харчування у закладах 

освіти міста у 2019 році»; 

від 25 липня 2019 року № 246 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Замкова, 21»; 

від 25 липня 2019 року № 247 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 21»; 

від 12 вересня 2019 року № 280 «Про затвердження фактичної мережі 

закладів освіти міста Старокостянтинова на 2019/2020 навчальний рік»; 

від 12 вересня 2019 року № 281 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10 січня 2019 року № 3»; 

від 12 вересня 2019 року № 282 «Про затвердження контингенту учнів у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах на 2019-                

2020 навчальний рік». 

  

2. Перенести терміни виконання рішень виконавчого комітету міської 



2 

 

ради, що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі 

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

від 07 травня 2015 року № 142 «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинів завершеного об’єкта 

капітального будівництва по вул. Ессенська, 31» – до 15 грудня 2021 року; 

від 28 грудня 2017 року № 414 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів нерухомого майна по вул. Гончара, 18» – до 15 грудня 

2021 року; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Косинського (територія автостанції)» – до                         

01 листопада 2020 року. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                          підпис                                Володимир БОГАЧУК 

 


