
 

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 

30 листопада 2017 року виконані, а саме: 

від 22 вересня 2016 року №312 «Про затвердження тарифу на оплату навчання сімей в 

Регіональному центрі раннього розвитку дитини»; 

 

від 27 жовтня 2016 року №365 п.6 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Пушкіна, 47 (Старокостянтинівська центральна районна лікарня)»; 

 

від 26 січня 2017 року №24 п.1 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

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

 

від 26 січня 2017 року №24 п.3 «Про надання дозволу на формування крони зеленого 

насадження по пров.Гольдфадена, 1»; 

 

від 23 березня 2017 року №92 п.1 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул.Миру, 1/30, 1/32, 1/137, 1/138, 1/148, 3/17, 3/22, 3/21»; 

 

від 23 березня 2017 року №92 п.2 «Про надання дозволу на формування крони зелених 

насаджень по вул.Острозького, 64, вул.Софійська, 9, вул.Гончара, 19, вул.Миру, 1/154»; 

 

від 23 березня 2017 року №93 п.3 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул.Острозького, 64, вул.Франка, 31, вул.Миру, 11»; 

 

від 23 березня 2017 року №93 п.5 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул.Прокоп’юка, 33/1»;  

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

30  листопада  2017 року Старокостянтинів   №373 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 
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від 25 травня 2017 року №161 п.3 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Миру, 1/108»;  

 

від 10 серпня 2017 року №248 п.5 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Красовського,15 (гаражний кооператив «Случ»)»; 

 

від 14 вересня 2017 року №282 п.2 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Франка, 20»;  

 

від 14 вересня 2017 року №282 п.4 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Франка, 39»; 

 

від 14 вересня 2017 року №282 п.5 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Героїв чорнобильців, 14»; 

 

від 14 вересня 2017 року №282 п.6 «Про надання дозволу на видалення зеленого 

насадження по вул.Замкова, 4»; 

 

від 28 вересня 2017 року №294 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Франка, 20»; 

 

від 28 вересня 2017 року №294 п.3 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Героїв Крут, 8 (територія в/ч А3267)»; 

 

від 28 вересня 2017 року №294 п.4 «Про надання дозволу на видалення зелених 

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

 

від 28 вересня 2017 року №294 п.5 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Попова, 1/1, вул.Миру, 1/139, вул.Миру, 1/136 (територія котелень КП 

«Тепловик»)». 

 

2. Перенести терміни виконання контрольних рішень 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 01 березня 2018 року; 

 

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» до 01 березня 2018 року; 

 

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

насадження по вул.Попова, 9/80» до 01 березня 2018 року; 

 

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

насаджень по вул.Острозького, 30» до 01 березня 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 01 березня 2018 року. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 



 


