
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 грудня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __430__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію начальника організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, керуючись статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 2021 року № 48, 

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 02 грудня 2021 року виконані, а саме: 

від 13 серпня 2020 року № 162 «Про надання дозволу на пересадження 

зелених насаджень»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вулицях Грушевського, Пушкіна, Попова, 

Миру, Софійська, Острозького, 1 Травня, Героїв Небесної Сотні, Ізяславська 

(парк «Новоміський»)»; 

від 10 грудня 2020 року № 264 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 2/109»; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 6 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по пров. Першотравневий»; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вулицях Острозького, Пушкіна, 18, 5/2, Сковороди, 11, 

Миру, Франка, пров. Подільський»; 

від 25 березня 2021 року № 85 «Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей у літній період 2021 року»; 
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від 25 березня 2021 року № 102 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. Подільський, 1»; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 41»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 15, вул. Новики, 13/2»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території сіл Великий Чернятин, Решнівка, Красносілка, 

Григорівка»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 12 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6»; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по пров. Слави, 3 в с. Жабче»; 

від 09 вересня 2021 року № 296 «Про укладення тимчасового договору на 

право здійснення перевезення пасажирів на маршруті загального 

користування»; 

від 09 вересня року 2021 № 307 «Про дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Грушевського, 

24»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/157, блок 15»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Челюскіна, 7/1»; 

від 11 листопада 2021 року № 358 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по пров. 4 Матросова, 5»; 

від 11 листопада 2021 року № 375 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Франка, 27, секція 127, м. Старокостянтинів»; 

від 11 листопада 2021 року № 376 пункт 1 «Про оголошення аукціону на 

передачу в оренду майна комунальної власності»; 

від 11 листопада 2021 року № 376 пункт 2 «Про оголошення аукціону на 

передачу в оренду майна комунальної власності»; 

від 11 листопада 2021 року № 378 «Про укладення договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади без проведення аукціону». 

  

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 пункт 6 «Про надання дозволу на 

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

2022 року; 

від 20 лютого 2020 року № 42 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 56» – до 01 квітня 2022 року;
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від 27 лютого 2020 року № 55 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/13» – до 01 квітня 2022 року; 

від 27 лютого 2020 року № 55 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Лікарняна, 9» – до 30 квітня 2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 11 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/155, 1/157» – до 31 березня 2022 

року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» – до 01 квітня 2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 6 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» – до 

01 квітня 2022 року; 

від 10 грудня 2020 року №263 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (територія військового містечка № 2 Південне 

військової частини А2502» – до 30 квітня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 5 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Кожедуба, 14» – до 01 квітня 

2022 року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Росолівці, Баглаї, Лажева, 

Стецьки» – до 01 квітня 2022 року; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/142, 1/147, 3/23, 6, вул. Франка, 37, 

вул. Попова, 15, вул. Гончара, 21» – до 01 березня 2022 року; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 19, вул. Прокоп’юка, 3» – до 01 березня 

2022 року; 

від 27 травня 2021 року № 160 «Про передачу межових знаків з балансу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 25 грудня 2021 року; 

від 24 червня 2021 року № 208 «Про надання дозволу на облаштування 

зеленої зони та посадку зелених насаджень по вул. Технічна, 13, 17» – до 

30 травня 2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19, вул. Федорова, 36» – до 30 березня 

2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна, 23 в с. Пеньки» – до 01 квітня            

2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 7» – до 01 квітня 2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт11«Про надання дозволу на видалення 
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зелених насаджень по вул. Миру, 1/142, 1/132, 4, вул. Франка, 37» – до 

01 березня 2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Волиця-Керекешина, Громівка» – 

до 31 березня 2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/20, вул. Героїв Крут, 12, вул. Острозького, 

55/1» – до 01 березня 2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 21, вул. Чайковського, 2» – до 01 березня 

2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/10» – до 01 квітня 2022 року; 

від 30 вересня 2021 року № 317 «Про затвердження посадово-штатної 

структури центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради» – до 15 березня 2022 року; 

від 30 вересня 2021 року № 337 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул. 1 Травня, 1/2» – до 01 квітня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


