
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

___30 січня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № __________29________ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Валентини ЯНЗЮК, відповідно до розпорядження міського голови 

від 29 січня 2020 року № 26/2020-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 30 січня 2020 року виконані, а саме: 

від 21 червня 2018 року № 187 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ізяславська, 78, вул. Технічна, 2/1»; 

від 27 грудня 2018 року № 415 «Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2019 році»; 

від 24 жовтня 2019 року № 329 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень на перехресті вулиць Виговського та 

Лікарняна»; 

від 28 листопада 2019 року № 357 «Про внесення на розгляд сесії міської 

ради пропозиції про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

нової редакції статуту комунального підприємства Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 грудня 2019 року № 384 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених  насаджень по вул. Миру, 12/1». 

 

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 26 жовтня 2017 року № 335 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Жукова, 6, вул. Жукова, 8» - до 01 березня                   

2020 року; 

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

зелених насаджень по вул. Косинського (територія автостанції)» - до 01 червня 

2020 року; 

від 13 червня 2019 року № 197 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 36» - до 01 березня 2020 року. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                               підпис                      Володимир БОГАЧУК 

 

 


