
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

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, 

затвердженого рішенням 5 сесії Старокостянтинівської міської ради від 15.04.2016 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 29 грудня 2016 року виконані, а саме: 

від 12.02.2009 р. №54 «Про влаштування малолітньої в дитячий будинок сімейного 

типу»; 

від 12.02.2015 р. №34 «Про затвердження плану заходів по відновленню замку 

князів Острозьких на 2015-2016 роки»; 

від 12.11.2015 р. №338 «Про роботу Регіонального Центру раннього розвитку 

дитини»; 

від 26.11.2015 р. №367 п.5 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

на перехресті вул. Попова, 97»; 

від 28.01.2016 р. №24 «Про роботу управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щодо надання населенню міста 

житлових субсидій»; 

від 28.01.2016 р. №25 «Про затвердження мережі закладів культури міста»; 

від 14.04.2016 р. №125 «Про виконання Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»»; 

від 26.05.2016 р. №179 п.3 «Про надання дозволу на видалення зеленого насадження 

по вул. Гончара, 4»;від 24.11.2016 р. №381 «Про роботу Регіонального Центру раннього 

розвитку дитини на виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 

2016 року»; 

від 24.11.2016 р. №383 «Про схвалення нової редакції Положення про звання 

«Почесний громадянин міста Старокостянтинова»». 

2. Перенести терміни виконання контрольних рішень виконавчого комітету міської ради, 

що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі, на підставі наданих 

довідок, а саме: 
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від 31.10.2013 р. №416 п.1 «Про дозвіл на укладення та підписання правочинів щодо 

нерухомого майна за участю малолітніх дітей» до 01.06.2017 р.; 

від 11.12.2014 р. №423 «Про дозвіл на здійснення приватизації без участі 

малолітнього» до 01.06.2017 р.; 

від 13.08.2015 р. №243 «Про дозвіл на укладання та підписання правочинів щодо 

нерухомого майна за участю малолітнього Якимова Д.О.» до 01.06.2017 р.; 

від 26.11.2015 р. №366 «Про дозвіл на укладення та підписання правочинів щодо 

нерухомого майна за участю малолітньої Майданюк К.С.» до 01.06.2017 р.; 

від 27.10.2016 р. №352 «Про стан функціонування початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів міста у сучасних умовах» до 01.09.2017 р. 

 

 

 

Міський голова                                          підпис                                    М.Мельничук 

 

 

 
 

                                                  

 

 


