
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    30  грудня  2021     року                     Старокостянтинів                         № __449_ 

 

 

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 30 грудня 2021 року виконані, а саме: 

від 28 березня 2013 року № 113 пункт 2 «Про влаштування малолітнього в 

дитячий будинок сімейного типу»; 

від 24 грудня 2020 року № 273 «Про виконання Комплексної програми 

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

2020 році»; 

від 24 грудня 2020 року № 281 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території військового містечка № 21 військової частини 

А 2502 (аеродром)»; 

від 28 січня 2021 року № 10 «Про соціальну підтримку учасників бойових 

дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України»; 

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»; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Франка, 19, вул. Прокоп’юка, 3»; 
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від 24 червня 2021 року № 209 пункт 11 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/142, 1/132, 4, вул. Франка, 37»; 

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»; 

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

зелених насаджень по вул. Франка, 21, вул. Чайковського, 2»; 

від 30 вересня 2021 року № 312 «Про організацію роботи щодо здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

Старокостянтинівським міським Кризовим центром»; 

від 13 жовтня 2021 року № 349 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Заїкіна, 2»; 

від 13 жовтня 2021 року № 349 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Ессенська, 6»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Острозького, 17»; 

від 25 листопада 2021 року № 400 «Про оголошення аукціону на передачу 

в оренду майна комунальної власності»; 

від 25 листопада 2021 року № 403 «Про надання в оренду гаражів 

комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради без проведення аукціону»; 

від 25 листопада 2021 року № 404 «Про приватизацію квартири за 

адресою: вул. Сапуна, 4 кв. 2 с. Самчики, Хмельницький район, Хмельницька 

область»; 

від 25 листопада 2021 року № 405 «Про звільнення від плати за навчання в 

комунальному освітньому закладі в галузі культури мистецької школи 

«Музична школа імені Миколи Кондратюка» Старокостянтинівської міської 

ради»; 

від 09 грудня 2021 року № 409 «Про виконання Програми розвитку освіти 

міста Старокостянтинова на 2017-2021 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 07 травня 2015 року № 142 «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинів завершеного об’єкта 

капітального будівництва по вул. Ессенська, 31» – до 15 грудня 2022 року; 

від 28 грудня 2017 року № 414 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів нерухомого майна по вул. Гончара, 18» – до 15 грудня 2022 

року; 

від 24 грудня 2020 року № 281 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 21» – до 01 квітня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 4 «Про надання дозволу на формувальне
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обрізування крони зелених насаджень по вул. Незалежності в с. Воронківці» – 

до 31 березня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна, вул. Миру в с. Огіївці, вул Цетральна, 

вул. Нагірна в с. Половинники» – до 31 березня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна, 21, 23 в с. Вербородинці» – до 

31 березня 2022 року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Молодіжна в с. Киселі» – до 31 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 28 лютого 2022 року; 

від 14 вересня 2021 року № 310 пункт 1 «Про надання дозволу                     

на укладення договору фінансового лізингу комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 31 грудня 2022 року; 

від 14 вересня 2021 року № 310 пункт 2 «Про надання дозволу на 

укладення договору фінансового лізингу комунальному підприємству 

комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради» – до 

31 грудня 2022 року; 

від 14 вересня 2021 року № 310 пункт 3 «Про надання дозволу на 

укладення договору фінансового лізингу комунальному підприємству 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської 

ради» – до 31 грудня 2022 року; 

від 14 вересня 2021 року № 310 пункт 4 «Про надання дозволу на 

укладення договору фінансового лізингу комунальному підприємству по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради» – до 31 грудня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 346 «Про взяття на облік безхазяйного майна» – 

до 30 січня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


