
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення терміну 

виконання 

27 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 417 

 

 

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 27 грудня 2018 року виконані, а саме: 

від 24 грудня 2015 року № 412 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (військове містечко № 2 «Південне», в/ч – 

польова пошта В2806)»; 

від 29 березня 2018 року № 105 п. 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Героїв чорнобильців, 14,                          

вул. Попова, 28/3»; 

від 29 березня 2018 року № 107 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізання крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/146, 1/148,                           

вул. Ессенська, 6»; 

від 12 липня 2018 року № 211 «Про проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в житловому фонді 

міста Старокостянтинова»; 

від 12 липня 2018 року № 220 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 6, 8, 10»; 

від 09 серпня 2018 року № 246 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/132»; 

 



 

2 

 

від 27 вересня 2018 року № 300 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Зарічна, 5»; 

від 27 вересня 2018 року № 301 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/32, 1/33»; 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Гончара, 19»; 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 16/1, 3/23»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 15»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 2»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Небесної Сотні, 15»; 

від 25 жовтня 2018 року № 339 «Про затвердження конкурсної 

документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку у місті 

Старокостянтинові»; 

від 13 листопада 2018 р. № 373 «Про розроблення та затвердження 

тимчасових маршрутів та тимчасового графіку руху»; 

від 29 листопада 2018 року № 383 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Франка, буд. 27, секція 64»; 

від 13 грудня 2018 року № 403 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 41». 

  

2. Перенести термін виконання 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, до 15 березня 2019 року. 

 
  
 

Міський голова                                       підпис                               М. Мельничук 

 

 

 


