
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

15 березня 2018 року Старокостянтинів   № 81 

 

 

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 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 15 березня 2018 року виконані, а саме: 

від 23 березня 2017 року № 93 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/29, 1/30, 1/44, 1/145, 1/157»; 

 

від 25 травня 2017 року № 155 «Про хід виконання у 2016 році Програми 

залучення інвестицій в економіку м. Старокостянтинів на 2011-2020 роки»; 

 

від 08 червня 2017 року № 171 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул.Острозького, 30»; 

 

від 26 жовтня 2017 року № 333 «Про надання дозволу на сезонне 

формування крони зелених насаджень по вул. Грушевського, вул. Миру,      

вул. Острозького, вул. Франка, вул. 1 Травня»; 

 

від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47 (територія центральної районної 

лікарні)»; 

 

від 26 жовтня2017 року № 335 п. 3 «Про надання дозволуна видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/20, вул. Попова, 28/3»; 
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від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Виговського, 5, вул. Виговського, 7»; 

від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Софійська, 15 (територія дошкільного навчального 

закладу № 8 «Калинонька»)»; 

 

від 16 листопада 2017 року № 356 п. 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Ессенська, Софійська, Попова»; 

 

від 16 листопада 2017 року № 356 п. 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47 (центральна районна 

лікарня)»; 

 

від 16 листопада 2017 року № 356 п. 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Ізяславська (територія стадіону 

«Поділля»)»; 

 

від 16 листопада 2017 року № 356 п. 6 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Грушевського, 9»; 

 

від 16 листопада 2017 року № 357 «Про надання дозволу на сезонне 

формування крони зелених насаджень по вул. Пушкіна, вул. Гончара,          

вул. Бурлуцького, вул. Красовського, вул. Свободи, вул. В.Котика,               

вул. Ізяславська»; 

 

від 30 листопада 2017 року №371 п. 1 «Про надання дозволу на 

формування крони зелених насаджень по вул. Ізяславська, 29»; 

 

від 30 листопада 2017 року № 371 п. 3 «Про надання дозволу на 

формування крони зелених насаджень по вул. Попова, 28/1»; 

 

від 28 грудня 2017 року № 412 «Про передачу на баланс відділу 

культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради будівлі по вул. Федорова, 68»; 

 

від 28 грудня 2017 року № 416 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по пров. Стельмаха, 29, 32, 34, 36»; 

 

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

зеленого насадження по вул. Острозького, 8»; 

 

від 28 грудня 2017 року № 416 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Франка, 20 (ТОВ «Блок Майстер Україна»)»; 
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від 28 грудня 2017 року № 416 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Кожедуба, 35 (бувша вул. Чкалова, територія парку 

«Снігуронька»)»; 

 

від 28 грудня 2017 року № 417 «Про надання дозволу на обрізку гілля 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/23»; 

 

від 25 січня 2018 року № 20 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень на перехресті по вул. Бурлуцького та вул. Гагаріна»; 

 

від 25 січня 2018 року № 21 «Про надання дозволу на формування крони 

зелених насаджень по вул. Софійська, 17»; 

 

від 25 січня 2018 року № 36 «Про прийняття на баланс виконавчого 

комітету міської ради нежитлової будівлі по вул. Новики, 11/1». 

  

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 26 січня 2017 року № 23 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул.Замкова, 1/1 (територія замку князів Острозьких)» - 

до 30 листопада 2018 року; 

 

від 25.05.2017 року №161 п.5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул.Попова,9/80» – до 30.11.2018 року; 

 

від 14 вересня 2017 року № 282 п.3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул.Миру, 1/86 (магазин «Дев’яточка»)» - до               

30 листопада 2018 року; 

 

від 28 вересня 2017 року № 293 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул. Миру, 3/22, вул. Миру, 3/23» - до                  

30 листопада 2018 року; 

 

від 26 жовтня 2017 року № 334 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул. Миру, 10, вул. Попова, 9/56,                       

вул. Попова, 28/3» - до 30 листопада 2018 року; 

 

від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 8, вул. Миру, 10» - до 30 листопада 2018 

року; 
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від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 17, вул. Острозького, 34,                    

вул. Попова, 9/56» до 30 листопада 2018 року; 

 

від 16 жовтня 2017 року № 356 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Стуса, 2, вул. Стуса, 5, Гончара, 19, Миру, 10» - до 

30 листопада 2018 року; 

 

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

зелених насаджень по вул. Жукова, 6, вул. Жукова, 8» – до 30 листопада       

2018 року; 

 

від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка (територія військового містечка № 2 

військової частини А4009)» - до 30 листопада 2018 року; 

 

від 16 листопада 2017 року № 356 п. 5 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території міського парку культури та 

відпочинку ім. Федорова» - до 30 листопада 2018 року; 

 

від 16 листопада 2017 року № 358 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул. Ессенська, вул. Софійська, вул. Франка,       

вул. Острозького, вул. Миру, вул. Челюскіна, вул. Попова» - до 30 листопада 

2018 року; 

 

від 30 листопада 2017 року № 371 п. 2 «Про надання дозволу на 

формування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6 (ЗОШ № 7)» - до 

30 листопада 2018 року; 

 

від 30 листопада 2017 року № 372 п. 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6 (ЗОШ І-ІІІ ступенів         

№ 7)» - до 30. листопада 2018 року; 

 

від 30 листопада 2017 р. № 372 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, вул. Миру, вул. Героїв Крут,                       

вул. Острозького, вул. Попова» - до 30 листопада 2018 року; 

 

від 30 листопада 2017 року № 372 п. 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Меджибізька, 12/1» - до 30 листопада 

2018 року; 
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від 28 грудня 2017 року № 416 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Свободи, 25» - до 30 листопада 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                    М. Мельничук 


