
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

13 грудня 2019 року Старокостянтинів   № 375 

 

 

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 та станом на 12 грудня 2019 року виконані, а саме: 

від 25 квітня 2019 року № 130 «Про підсумки проходження опалювального 

сезону 2018/2019 рр. та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства до роботи в зимових умовах 2019/2020 рр.»; 

від 25 квітня 2019 року № 141 «Про розірвання договору з автомобільним 

перевізником ДРЕМЛЮГОЮ Г.О. на перевезення пасажирів на маршруті 

загального користування № 7 графік № 4»; 

від 25 квітня 2019 року № 146 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 15 (ДНЗ № 8 

«Калинонька»)»; 

від 25 квітня 2019 року № 146 п. 3 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Героїв Небесної Сотні, 15 

(гаражний кооператив «Случ»)»; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Софійська, 15 (ДНЗ № 8 «Калинонька»)»; 

від 25 квітня 2019 року №147 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Привокзальна, 30»; 

від 22 серпня 2019 року № 270 «Про стан підготовки матеріально-технічної 

бази закладів освіти та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
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закладів до нового 2019/2020 навчального року»; 

від 12 вересня 2019 року № 286 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від централізованого опалення та постачання гарячої води»; 

від 12 вересня 2019 року № 292 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітньої Джигун Б.І.»; 

від 12 вересня 2019 року № 296 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 5, 6»; 

від 10 жовтня 2019 року № 318 «Про надання дозволу на посадку зелених 

насаджень по вул. Острозького (ділянка дороги від ПК 0+31 до 2+50)»; 

від 24 жовтня 2019 року № 325 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозицій про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження нової 

редакції статуту комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 24 жовтня 2019 року № 328 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Франка (територія військового 

містечка № 2)». 

 

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 квітня 2016 року № 143 «Про організацію підготовки 

загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів, позашкільних 

установ міста до нового 2016-2017 навчального року» до 01 грудня 2020 року; 

від 27 квітня 2017 року № 123 «Про підготовку шкіл, дошкільних закладів, 

позашкільних установ до нового 2017-2018 навчального року» до 01 грудня 

2020 року; 

від 10 травня 2018 року № 140 «Про підготовку шкіл, дошкільних закладів, 

позашкільних установ та спеціалізованих мистецьких навчальних закладів до 

нового 2018-2019 навчального року» до 01 грудня 2020 року; 

від 23 серпня 2018 року № 259 «Про стан підготовки матеріально-технічної 

бази закладів освіти та культури міста до нового 2018-2019 навчального року» 

до 01 грудня 2020 року; 

від 24 січня 2019 року № 40 п. 3 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 1/1 (територія історико-

культурного центру-музею «Старий Костянтинів»)» до 01 квітня 2020 року; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19» до 30 березня 2020 року; 

від 04 квітня 2019 року № 120 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/143» до 01 березня    

2020 року; 

від 04 квітня 2019 року № 120 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Челюскіна, 4, вул. Миру, 3/17, 

вул. Миру, 1/41» до 01 березня 2020 року; 
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від 25 квітня 2019 року № 147 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 43 (дитячо-юнацька спортивна школа)» 

до 01 березня 2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Софійська, 19, вул. Миру, 1/156, вул. Миру, 3/21» до 

01 березня 2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Гончара, 19, 21, вул. Попова, 34» до 01 березня   

2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського, 21» до 01 березня 2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території міського парку культури та відпочинку           

ім. Федорова» до 20 лютого 2020 року; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 9 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Небесної Сотні, 15 (гаражний кооператив 

«Случ»)» до 01 квітня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 
 

 


