
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__12 березня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № _____71_____ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

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 12 березня 2020 року виконані, а саме: 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

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

школа)»; 

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»; 

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

зелених насаджень по вул. Грушевського, 21»; 

від 13 червня 2019 року № 197 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 36»; 

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

зелених насаджень по вул. Миру, 1/144, вул. Миру, 1/12»; 

від 14 листопада 2019 року № 337 п. 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території, прилеглій до земельної ділянки по 

вул. Миру, 30/4»; 

від 14 листопада 2019 року № 338 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вулицях Ессенська, Миру, Попова, 

пров. Челюскіна»; 
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від 13 грудня 2019 року № 373 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої БОДНАР С.В.»; 

від 13 грудня 2019 року № 384 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Веснянське шосе, 7»; 

від 13 грудня 2019 року № 384 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/154»; 

від 13 грудня 2019 року № 384 п.7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Заїкіна, 2»; 

від 13 грудня 2019 року № 385 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Заїкіна, 2»; 

від 16 січня 2020 року № 20 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

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

від 30 січня 2020 року № 30 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 39»; 

від 30 січня 2020 року № 30 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 17/1, 3/17, 3/19»; 

від 30 січня 2020 року № 31 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 17/1». 

  

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 26 жовтня 2017 року № 335 п.6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Жукова, 6, вул. Жукова, 8» – до 01 квітня                 

2020 року; 

від 28 грудня 2017 року № 416 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» – до 01 квітня 2020 року; 

від 29 березня 2018 року № 105 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко № 10)» – до 01 жовтня 

2020 року; 

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

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

вул. Миру, 1/41» – до 01 квітня 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 квітня 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 квітня 

2020 року; 

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

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

від 25 липня 2019 року № 246 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 
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зелених насаджень по вул. Замкова, 21» – до 01 квітня 2020 року; 

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

обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 21» – до 01 квітня     

2020 року; 

від 14 листопада 2019 року № 337 п. 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вулицях Ессенська, Софійська, Острозького, 

Рудяка, Прокоп’юка, Франка, Миру, Стуса, алеї Хохтіф» – до 01 квітня              

2020 року; 

від 13 грудня 2019 року № 386 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 17 та вул. Миру, 

3/22» – до 01 квітня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 
 

 

 


