
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

28 травня 2020  року                         Старокостянтинів                                      № ___101__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

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: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради та станом на 28 травня 2020 року виконані, а саме: 

від 24 січня 2019 року № 40 п. 3 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 1/1 (територія історико-

культурного центру-музею «Старий Костянтинів»)»; 

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»; 

від 25 квітня 2019 року № 132 «Про роботу управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради щодо реалізації Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»»; 

від 25 квітня 2019 року № 137 «Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про підтвердження місця проживання дитини ЛІЩИНСЬКОЇ 

Катерини Сергіївни, 03 липня 2007 року народження, для її тимчасового виїзду 

за межі України»; 

від 25 квітня 2019 року № 146 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Грушевського, 27»; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Гончара, 19, 21, вул. Попова, 34»; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 6 «Про надання дозволу на видалення
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зелених насаджень на території міського парку культури та відпочинку            

ім. Федорова»; 

від 25 квітня 2019 року № 147 п. 9 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Небесної Сотні, 15 (гаражний кооператив 

«Случ»)»; 

від 12 вересня 2019 року № 296 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47 (Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня)»; 

від 24 жовтня 2019 року № 327 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

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

«Південне» військової частини А2502)»; 

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»; 

від 28 листопада 2019 року № 349 «Про виконання заходів з питань 

організації відпочинку та оздоровлення дітей міста в літній період 2019 року; 

від 13 грудня 2019 року № 384 п. 4 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Прокоп’юка, 6»; 

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

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

3/22»; 

від 26 грудня 2019 року № 391 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на І квартал 2020 року»; 

від 26 грудня 2019 року № 398 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього ВОЛКОВА Н.А.»; 

від 16 січня 2020 року № 6 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження 

базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг»; 

від 16 січня 2020 року № 12 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозиції про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження нової 

редакції Статуту комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 16 січня 2020 року № 20 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1»; 

від 16 січня 2020 року № 20 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 6/7, 6/8»; 

від 16 січня 2020 року № 21 «Про надання дозволу на формувальне 

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

від 30 січня 2020 року № 32 «Про погодження на 2020 рік граничного 

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні 

вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів 

міського бюджету, комунальних підприємств, установ та організацій»; 

від 20 лютого 2020 року № 42 п. 1 «Про надання дозволу на видалення
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зеленого насадження по вул. Замкова, 4а»; 

від 20 лютого 2020 року № 42 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 13»; 

від 20 лютого 2020 року № 42 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Веснянське шосе, 5»; 

від 20 лютого 2020 року № 42 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Героїв чорнобильців, 14/1»; 

від 20 лютого 2020 року № 42 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території парку «Новоміський» по вул. Ізяславська, 

28/2»; 

від 20 лютого 2020 року № 43 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Веснянське шосе, 5»; 

від 20 лютого 2020 року № 43 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень на території парку «Новоміський» по 

вул. Ізяславська, 28/2»; 

від 27 лютого 2020 року № 54 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Франка, 37»; 

від 27 лютого 2020 року № 54 п. 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вулицях Ессенська, Софійська, 

Миру»; 

від 27 лютого 2020 року № 54 п. 3 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Попова, 13»; 

від 27 лютого 2020 року № 54 п. 4 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/132»; 

від 27 лютого 2020 року № 55 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 39»; 

від 27 лютого 2020 року № 55 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Гончара, 19»; 

від 27 лютого 2020 року № 55 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/147, вул. Ессенська, 8»; 

від 27 лютого 2020 року № 57 «Про надання дозволу на розміщення цирку-

шапіто «ART-X» на території м. Старокостянтинів»; 

від 27 лютого 2020 року № 59 «Про приватизацію житла за адресою:          

вул. Франка, буд. 27, кімната 164»; 

від 12 березня 2020 року № 73 «Про затвердження регламенту центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради»; 

від 12 березня 2020 року № 76 «Про Порядок розміщення зовнішньої 

реклами в місті Старокостянтинові»; 

від 12 березня 2020 року № 77 «Про укладання тимчасового договору на 

право здійснення перевезення пасажирів на маршруті загального 

користування». 

 

2. Перенести терміни виконання рішень виконавчого комітету міської
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ради, що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі 

виконавчого комітету міської ради, на підставі наданих довідок, а саме: 

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

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

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

зелених насаджень по вул. Жукова, 6, вул. Жукова, 8» – до 30 листопада          

2020 року; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19» – до 30 листопада 2020 року; 

від 28 лютого 2019 року № 86 «Про надання дозволів на формувальне та 

санітарне обрізування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6» – до        

30 жовтня 2020 року; 

від 30 травня 2019 року № 175 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1 (дорога до військового шпиталю)» – 

до 01 жовтня 2020 року; 

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

зелених насаджень по вул. Миру, 36» – до 30 листопада 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 246 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 8 (в/ч А3267 військовий шпиталь)» – до 

31 липня 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 246 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Замкова, 12/1» – до 30 листопада 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 247 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 9/47» – до 01 жовтня         

2020 року; 

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

обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 12/1» – до 30 листопада 

2020 року; 

від 20 лютого 2020 року № 39 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу автомобіля, співвласником якого є малолітній 

ЗОЗУЛЯ Є.О.» – 01 вересня 2020 року; 

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

зелених насаджень по вул. Федорова, 56» – до 30 листопада 2020 року; 

від 27 лютого 2020 року № 55 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по пров. Подільський, 4/1» – до 30 грудня 2020 року; 

від 27 лютого 2020 року № 55 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/13» – до 30 грудня 2020 року; 

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

зелених насаджень по вул. Лікарняна, 9» – до 30 грудня 2020 року. 

 

 

Міський голова                       підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК 


