
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 
 

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: 

 

10 січня 2019 року  Старокостянтинів   № 6 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 10 січня 2019 року виконані, а саме: 

від 14 квітня 2016 року № 129 «Про затвердження заходів щодо 

профілактики ВІЛ інфекції/СНІДу та туберкульозу, допомоги та лікування ВІЛ 

інфікованих, хворих на СНІД та туберкульоз у місті Старокостянтинові на 

2016-2018 роки»; 

від 14 вересня 2017 року № 280 «Про затвердження договору та надання 

дозволу на укладення договору на створення (передачу) науково-технічної 

продукції»; 

від 16 листопада 2017 року № 340 «Про роботу Регіонального Центру 

раннього розвитку дитини на виконання міської програми підтримки сімей на 

період до 2020 року»; 

від 30 листопада 2017 року № 369 «Про роботу територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на виконання Закону 

України «Про соціальні послуги»»; 

від 30 листопада 2017 року № 370 «Про проведену роботу комунальними 
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службами міста по виявленню та здійсненню контролю за ліквідацією 

несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів»; 

від 14 грудня 2017 року № 383 «Про виконання Закону України «Про 

охорону дитинства»»; 

від 28 грудня 2017 року № 401 «Про хід виконання Комплексної програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки»; 

від 28 грудня 2017 року № 402 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на 2018 рік»; 

від 28 грудня 2017 року № 404 «Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2018 році»; 

від 25 січня 2018 року № 16 «Про стан військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних у 2017 році та завдання щодо функціонування системи 

військового обліку на 2018 рік»; 

від 25 січня 2018 року № 19 «Про проведену роботу комунальними 

службами міста по виконанню рішень виконавчого комітету міської ради щодо 

видалення аварійних, сухостійних дерев та формування крони зелених 

насаджень на території міста за 2017 рік»; 

від 25 січня 2018 року № 24 «Про виконання делегованих повноважень 

управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 08 лютого 2018 року № 45 «Про органзацію роботи щодо виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 «Деякі 

питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»»; 

від 22 лютого 2018 року № 59 «Звіт про роботу відділу з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету міської ради за 2017 рік»; 

від 15 березня 2018 року № 79 «Про організацію роботи управління 

соціального захисту населення щодо надання населенню міста пільг та субсидій 

на житлово-комунальні послуги»; 

від 15 березня 2018 року № 82 «Про визначення переліку підприємств, 

установ, організацій та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких 

засуджені та порушники могли б відбувати покарання у вигляді громадських 

робіт»; 

від 15 березня 2018 року № 83 «Про визначення переліку підприємств, 

установ, організацій та видів робіт, на яких порушники могли б відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт»; 

від 29 березня 2018 року № 97 «Про забезпечення проведення 

реставраційних робіт пам’ятки національного значення комплексу споруд 

оборонної башти ХVІ ст. (охор. № 1701)»; 

від 29 березня 2018 року № 105 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по пров. Гольдфадена, 24»; 

від 12 квітня 2018 року № 110 «Про організацію виконання постанови 
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Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про 

затвердження Порядку взаємодії субєктів соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах»»; 

від 12 квітня 2018 року № 112 «Про проведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/86»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 24»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ізяславська (територія стадіону «Поділля»)»; 

від 26 квітня 2018 року № 136 п. 9 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 6»; 

від 10 травня 2018 року № 141 «Про організацію роботи щодо проведення 

атестації робочих місць за умовами праці»; 

від 24 травня 2018 року № 157 «Про виконання власних та делегованих 

повноважень відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради за І квартал 2018 року»; 

від 12 липня 2018 року № 206 «Про роботу центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради за І півріччя     

2018 року»; 

від 12 липня 2018 року № 216 «Про організацію роботи щодо надання 

соціальної допомоги та підтримки учасникам бойових дій АТО та членам їх 

сімей»; 

від 09 серпня 2018 року № 244 «Про роботу центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 09 серпня 2018 року № 246 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. 1 Травня»; 

від 09 серпня 2018 року № 250 «Про затвердження акту приймання-

передачі мережі газопостачання до комунальної власності територіальної 

громади міста Старокостянтинова»; 

від 27 вересня 2018 року № 296 «Про забезпечення виконання Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»»; 

від 27 вересня 2018 року № 297 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за 8 місяців 2018 року»; 

від 27 версеня 2018 року № 299 « Про хід викоонання Програми розвитку 

та збереження зелених насаджень в м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки за  

І-ІІІ квартали 2018 року»; 

від 27 вересня 2018 року № 310 «Про план роботи виконавчого комітету 
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міської ради на IV квартал 2018 року»; 

від 11 жовтня 2018 року № 314 «Про підсумки проведення літньої 

оздоровчої кампанії у 2018 році»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пашковецька (територія за земельними ділянками 

домоволодінь № № 7, 9, 11, 13, 15)»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. 1 Травня (біля магазину «Лідер»)»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Героїв Небесної Сотні, 15»; 

від 08 листопада 2018 року № 366 «Про схвалення індикативних 

прогнозних показників бюджету міста на 2019-2020 роки». 

  

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 15 квітня 2010 року № 168 «Про взяття на баланс зовнішніх мереж 

телефонізації житлового масиву «Авіатор»» до 31 грудня 2019 року; 

від 29 грудня 2016 року № 424 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинова» до 31 грудня 2019 року; 

від 29 березня 2018 року № 106 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул. Попова, 9/57» до 01 лютого 2019 року; 

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

заподіяних власникам землі та землекористувачам»  до 01 червня 2019 року; 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Кожедуба, 4 (територія ЗОШ I-III ступенів № 6)» до                

01 квітня 2019 року; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 19/2» до 01 березня 2019 року. 

 

 

Міський голова                               підпис                                    М. Мельничук 

 


