
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

29 листопада 2018 року Старокостянтинів   № 378 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

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

міського голови від 27 листопада 2018 року № 349/2018-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 29 листопада 2018 року виконані, а саме: 

від 25 травня 2017 року № 161 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 9/80»; 

від 10 серпня 2017 року № 248 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Покришкіна, 1/1, блок А, бокс 7»; 

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

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

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

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

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»; 

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

насаджень по вул. Миру, 8, вул. Миру, 10»;
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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»; 

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

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

військової частини А 4009); 

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

зелених насаджень по вул. Стуса, 2, вул. Стуса, 5, вул. Гончара, 19, вул. Миру, 

10»; 

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

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

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)»; 

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

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

Острозького, вул. Попова»; 

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

зелених насаджень по вул. Меджибізька, 12/1»; 

від 08 лютого 2018 року № 52 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ессенська, 8»; 

від 08 лютого 2018 року № 52 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Київська (територія міських каналізаційних очисних 

споруд)»; 

від 08 лютого 2018 року № 52 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території військового містечка № 21 військової частини 

А 2502 (аеродром)»; 

від 08 лютого 2018 року № 52 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Свободи, 27»; 

від 08 лютого 2018 року № 52 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території військового містечка № 2 «Південне» по вул. 

Миру військової частини А 2502»; 

від 22 лютого 2018 року № 71 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка (парк «Березовий гай»), вул. Ізяславська 

(парк «Новоміський»); 

від 22 лютого 2018 року № 71 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/157 (позаду магазину «Вишенька»)»; 

від 22 лютого 2018 року № 71 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по пров. Дорожний, 5»; 

від 15 березня 2018 року № 90 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

та санітарне обрізання зелених насаджень по вул. Прокопюка, 6 (ЗОШ I-III 

ступенів № 7)»; 

від 15 березня 2018 року № 91 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3 (територія біля кафе-бару «Веселка»)»;
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від 15 березня 2018 року № 91 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Веснянське шосе, 5 (ТОВ «Кононівський 

елеватор»)»; 

від 15 березня 2018 року № 91 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Прокопюка, 6 (ЗОШ I-III ступенів № 7)»; 

від 29 березня 2018 року № 105 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження на перехресті вул. Бурлуцького та вул. Гагаріна»; 

від 26 квітня 2018 року № 133 «Про надання дозволу на омолоджувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Ессенська, 10»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 9/59»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ессенська, 10»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 53»; 

від 26 липня 2018 року № 243 «Про затвердження висновку щодо 

доцільності залучення кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

«НЕФКО»; 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ессенська, 8, 10, вул. Софійська, 9, 13, 21»; 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 36»; 

від 27 вересня 2018 року № 309 «Про передачу основних засобів»; 

від 11 жовтня 2018 року № 317 «Про початок опалювального періоду 2018-

2019 років»; 

від 11 жовтня 2018 року № 322 п. 1 «Про розірвання договору з 

автомобільним перевізником Миколайчуком С.С. на перевезення пасажирів на 

маршруті загального користування № 3 графік № 6»; 

від 11 жовтня 2018 року № 322 п. 2 «Про розірвання договору з 

автомобільним перевізником Очманом А.О. на перевезення пасажирів на 

маршруті загального користування № 11 графік № 30»; 

від 11 жовтня 2018 року № 325 «Про дозвіл на укладання та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітніх Комара Д.О. та 

Комара М.О.»; 

від 13 листопада 2018 року № 367 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. 1 Травня (біля моста через річку Случ)»; 

від 20 листопада 2018 року № 375 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 41». 

 

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:
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від 15 березня 2018 року № 91 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. К. Косинського, 18 (музична школа ім.                    

М. Кондратюка)» до 05 березня 2019 року; 

від 10 травня 2018 року № 140 «Про підготовку шкіл, дошкільних закладів, 

позашкільних установ та спеціалізованих мистецьких навчальних закладів до 

нового 2018-2019 навчального року» до 10 грудня 2019 року; 

від 08 листопада 2018 року № 357 «Про затвердження Концепції 

запровадження системи енергетичного менеджемнту в бюджетних установах   

м. Старокостянтинів» до 01 квітня 2019 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                     В. Богачук 

 


