
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   25 листопада_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __398__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК, керуючись статтею 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 2021 року № 48, 

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 листопада 2021 року виконані, а саме: 

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

зелених насаджень по вул. Косинського (територія автостанції)»; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Федорова, 38»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 68»; 

від 13 травня 2021 року № 150 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 21»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 7, 9»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Толстого, 37/1»; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Ізяславська, 66»; 

від 13 жовтня 2021 року № 345 «Про укладення договору оренди
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нежитлового приміщення з комунальною установою «Аварійно-рятувальна 

служба» Старокостянтинівської міської ради». 

 

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 28 грудня 2017 року № 416 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» – до 01 березня 2022 року; 

від 29 березня 2018 року № 105 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко № 10)» – до 

20 квітня 2022 року; 

від 30 травня 2019 року № 175 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1 (дорога до військового шпиталю)» – 

до 20 квітня 2022 року; 

від 25 липня 2019 року № 247 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень» – до 20 квітня 2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 14 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території скверу «Офіцерський» по вул. Героїв 

Крут, 3» – до 20 квітня 2022 року; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6» – до 01 березня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 48» – до 01 березня 2022 року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 5 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Григорівка, Сахнівці, Росолівці, 

Бутівці, Лажева, Ємці, Загірне» – до 01 березня 2022 року; 

від 27 травня 2021 року № 160 «Про передачу межових знаків з балансу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 30 листопада 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


