
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

26 грудня 2019 року Старокостянтинів   № 394 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, 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 26 грудня 2019 року виконані, а саме: 

від 12 липня 2018 року № 218 «Про затвердження розрахунку збитків, 

заподіяних власникам землі та землекористувачам»; 

від 13 грудня 2018 року № 392 «Про роботу Регіонального Центру 

раннього розвитку дитини на виконання міської програми підтримки сімей на 

період до 2020 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»)»; 

від 30 травня 2019 року № 175 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 11/9»; 

від 27 червня 2019 року № 217 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 41»; 

від 27 червня 2019 року № 217 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/137»; 

від 22 серпня 2019 року № 275 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Героїв Небесної Сотні, 15 (гаражний кооператив 

«Случ»)»; 

від 22 серпня 2019 року № 275 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Героїв Небесної Сотні, 15 (гаражний кооператив 
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«Случ»)»; 

від 22 серпня 2019 року № 275 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 77/2»; 

від 22 серпня 2019 року № 276 «Про надання дозволу на формувальне та 

санітарне обрізування крони зелених насаджень по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 15 (гаражний кооператив «Случ»)»; 

від 12 вересня 2019 року № 296 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського (від кафе-бару «Хортиця» до          

вул. Чапаєва), на перехресті вул. І.Богуна та вул. Грушевського»; 

від 12 вересня 2019 року № 297 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Глібова, 21»; 

від 10 жовтня 2019 року № 312 п. 2 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 04 квітня 2019 року № 116»; 

від 14 листопада 2019 року № 341 «Про визначення переможців конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»; 

від 14 листопада 2019 року № 344 «Про передачу елементів дитячих 

ігрових майданчиків на баланс комунальних підприємств». 

 

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 04 квітня 2019 року № 119 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 9/56, вул. Челюскіна, 4, вул. Миру, 1/143, 

вул. Рудяка, 31» до 01 березня 2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 128 «Про підготовку закладів освіти та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів до нового 

2019/2020 навчального року» до 01 грудня 2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 146 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Грушевського, 27» до              

01 березня 2020 року; 

від 13 червня 2019 року № 196 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 36» до 01 березня 2020 року; 

від 27 червня 2019 року № 216 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Франка, 41» до 01 березня        

2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 246 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 8 (в/ч А3267 військовий шпиталь)» до 

31 березня 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 246 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Замкова,12/1» до 01 березня 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 246 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/152» до 01 березня 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 247 п. 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 12/1» до 

01 березня  2020 року; 
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від 12 вересня 2019 року № 296 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/144, вул. Миру, 1/12» до 01 березня        

2020 року; 

від 14 листопада 2019 року № 342 «Про затвердження висновку щодо 

доцільності залучення комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради кредиту 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) під гарантію 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області для реалізації 

інвестиційного проєкту» до 01 грудня 2020 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 


