
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

25 квітня 2019 року Старокостянтинів   № 136 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

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

міського голови від 24 квітня 2019 року № 111/2019-рвс «Про відрядження 

міського голови Мельничука М.С.», 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 квітня 2019 року виконані, а саме: 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Кожедуба, 4 (територія ЗОШ I-III ст. № 6)»; 

від 08 листопада 2018 року № 357 «Про затвердження Концепції 

запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах  

м. Старокостянтинів»; 

від 29 листопада 2018 року № 386 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 3/3»; 

від 13 грудня 2018 року № 394 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на І квартал 2019 року»; 

від 27 грудня 2018 року № 421 «Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста 

Старокостянтинова»; 

від 10 січня 2019 року № 13 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, власницею якої є неповнолітня 

Мантачка А.В.»; 

від 24 січня 2019 року № 40 п. 1 «Про надання дозволу на сезонне
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формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Острозького,              

вул. Пушкіна, вул. Франка, вул. Грушевського, вул. Ізяславська, вул. Кобеєва, 

на території міського пляжу, на території парку «Новоміський»; 

від 24 січня 2019 року № 41 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Замкова, 1/1 (територія історико-культурного 

центру-музею «Старий Костянтинів»)»; 

від 14 лютого 2019 року № 54 «Про надання дозволу на встановлення 

дорожніх знаків»; 

від 14 лютого 2019 року № 57 «Про надання дозволу на розміщення цирку-

шапіто «ART-X» на території м. Старокостянтинів»; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі»; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень поряд з резервним виїздом з території військового містечка 

№ 22 в/ч А2502 (пров. Мічуріна)»; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47 (територія Старокостянтинівської 

ЦРЛ)»; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Стельмаха, 2-а (база Старокостянтинівського РЕМ)»; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Старомлинська, 16»; 

від 28 лютого 2019 року № 75 «Про введення в дію рішення конкурсної 

комісії про визначення переможців конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території м. Старокостянтинів»; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Садова, 24, 25, 33, 35»; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Лікарняна, 26, 28»; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 55, вул. Попова, 9/60»; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/109, бокс 9»; 

від 28 лютого 2019 року № 85 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Ессенська, 6»; 

від 04 квітня 2019 року № 111 «Про розгляд клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня». 

 

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 29 березня 2018 року № 105 п. 1 «Про надання дозволу на видалення  
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зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко № 10)» до 01 жовтня 

2019 року; 

від 13 грудня 2018 року № 407 «Про влаштування недієздатної особи до 

психоневрологічного інтернату» до 01 серпня 2019 року; 

від 24 січня 2019 року № 40 п. 3 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 1/1 (територія 

історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів»)» до 01 грудня 

2019 року; 

від 24 січня 2019 року № 41 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (між господарськими будівлями та гаражами 

кооперативу «Автомобіліст»)» до 01 вересня 2019 року; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19» до 01 травня 2019 року. 

  

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 08 листопада 2018 року № 359 «Про затвердження протоколу 

засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на право 

оренди об’єктів комунальної власності», що перебуває на контролі в 

організаційно-контрольному відділі, на підставі наданих матеріалів. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                       В. Богачук 

 

 

 


