
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    11 лютого 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № __47__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК, керуючись статтею 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом 

виконавчих органів міської ради, затвердженим рішенням п’ятої 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 11 лютого 2021 року виконані, а саме: 

від 30 січня 2020 року № 34 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від централізованого опалення та постачання гарячої води»; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Острозького, 68»; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Острозького, 7, 9»; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Грушевського, 

23»; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/33»; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 5 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Ессенська, 6»; 

від 25 червня 2020 року № 130 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 13»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення
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зеленого насадження по вул. Миру, 1/32»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Софійська, 9»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 9/60»; 

від 13 серпня 2020 року № 163 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/32»; 

від 10 вересня 2020 року № 203 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова, 9/56»; 

від 10 грудня 2020 року № 236 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітньої                        

МОСКАЛЮК В.О.»; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 1 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                         

вул. Грушевського, 18»; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 5 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                         

вул. Острозького, 11 блок 4»; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 6 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                        

вул. Грушевського, 43/12»; 

від 10 грудня 2020 року № 262 «Про зміни в поетажному плануванні в 

житловій квартирі по вул. Острозького, 68, кв. 55». 

 

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 лютого 2019 року № 84 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Косинського (територія автостанції)» – до 01 серпня 

2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 211 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі – продажу частки квартири, власниками якої є неповнолітній 

БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О. та малолітній БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О.» – до 08 травня    

2021 року; 

від 10 грудня 2020 року № 251 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозиції про затвердження нової редакції статуту комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 01 квітня 2021 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 2 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                    

вул. Ессенська, 2/15» – до 01 травня 2021 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 3 «Про дозвіл на розміщення
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тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                      

вул. Миру, 19/3» – до 01 травня 2021 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 4 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                     

вул. Острозького, 2/4» – до 01 травня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


