
 
 

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 15 грудня 2016 року виконані, а саме: 

від 26.11.2015 р. №367 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Свободи, 27»; 

від 24.12.2015 р. №396 «Про роботу міського Будинку культури щодо організації 

роботи з молоддю за 11 місяців 2015 року»; 

від 11.02.2016 р. №43 п.1 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по пров. Гоголя,1, 1/1, 3»; 

від 25.02.2016 р. №74 п.8 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Щорса,25/5 (вул. Київська)»; 

від 10.03.2016 р. №92 п.3 «Про надання дозволу на видалення насаджень по            

вул. Матросова (територія біля райавтодору)»; 

від 28.04.2016 р. №155 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. 20 дистанція колії, 10 (ДНЗ №4 «Вишенька»)»; 

від 28.04.2016 р. №155 п.3 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Пушкіна, 47»; 

від 28.07.2016 р. №249 «Про визначення відповідального за зберігання протоколів 

зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, 

прийняті такими зборами»; 

від 08.09.2016 р. №304 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по   

вул. Толстого, 30»; 

від 08.09.2016 р. №305 п.2 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул. Ессенська, 6»; 

від 13.10.2016 р. №328 «Про виконання плану роботи виконавчого комітету міської 

ради за ІІІ квартал 2016 року»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.1 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по вул. 

Франка, 20»; 
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від 13.10.2016 р. №343 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Героїв Крут, 8 (в/ч А 3267)»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.3 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Героїв Крут, 8 (в/ч А 3267)»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.4 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Меджибіжська (територія військового містечка №13 в/ч – польова пошта В 2806); 

від 13.10.2016 р. №343 п.5 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Меджибіжська (територія військового містечка №21 (аеродром) в/ч – польова пошта    

В 2806); 

від 13.10.2016 р. №343 п.7 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Франка, 35»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.8 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Гончара, 21»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.9 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Франка (каналізаційна насосна станція №3)»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.10 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Прокоп’юка, 6»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.11 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Ізяславська, 80»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.12 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Миру (територія військового містечка №2 «Південне» в/ч – польова пошта              

В 2806)»; 

від 13.10.2016 р. №343 п.14 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Миру, 1/137»; 

від 13.10.2016 р. №344 «Про надання дозволу на формування крони 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1»; 

від 27.10.2016 р. №364 п.2 «Про надання дозволу на формування крони 

зеленого насадження по вул. Грушевського, 21»; 

від 27.10.2016 р. №365 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Попова, 9/57»; 

від 27.10.2016 р. №365 п.7 «Про надання дозволу на видалення зеленого насадження 

по вул. Острозького, 64»; 

від 27.10.2016 р. №365 п.8 «Про надання дозволу на видалення зеленого насадження 

по вул. Миру, 1/32»; 

від 10.11.2016 р. №372 «Про приватизацію житла за адресою: вул. Попова, буд. 65, 

кімн.54»; 

від 24.11.2016 р. №389 «Про приватизацію житла за адресою: вул. Франка, буд. 27, 

секція 62». 

2. Перенести терміни виконання контрольних рішень виконавчого комітету 

міської ради, що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі, 

на підставі наданих довідок, а саме: 

від 07.05.2015 р. №142 «Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Старокостянтинів завершеного об’єкта капітального будівництва по          

вул. Ессенська, 31» до 15.06.2017 р.; 

від 24.12.2015 р. №412 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Миру (військове містечко №2 «Південне», в/ч – польова пошта В 2806)» 

до 05.05.2017 р.; 

від 25.02.2016 р. №74 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Федорова, 48 (ДНЗ №3)» до 05.05.2017 р.; 

від 13.10.2016 р. №343 п.6 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по вул. 

Ізяславська, 66» до 05.05.2017 р.; 
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від 13.10.2016 р. №343 п.13 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по пров. Лесі Українки, 2» до 05.05.2017 р.  

 

 

Заступник міського голови                                 підпис                                 В. Камінська 

 

 
 

                                                  

 



 


