
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   12 серпня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _267__ 

 

 

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 Старокостянтинівської 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 12 серпня 2021 року виконані, а саме: 

від 09 жовтня 2017 року № 308 «Про надання дозволу на тимчасову 

закупівлю послуг теплопостачання»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 7 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 3»; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 1»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 12 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території парку культури та відпочинку                

ім. Федорова»; 

від 13 травня 2021 року № 146 «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Миру, 17/2»; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 5/4»; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 17/1»; 
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від 10 червня 2021 року № 176 «Про встановлення вартості проїзду 

пасажирів на міських маршрутах загального користування»; 

від 24 червня 2021 року № 205 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 4, 1/32»; 

від 24 червня 2021 року № 212 «Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 08 липня 2021 року № 217 «Про безоплатну передачу транспортного 

засобу»; 

від 08 липня 2021 року № 218 «Про передачу майна з балансу комунальної 

установи «Аварійно-рятувальна служба Старокостянтинівської міської ради» на 

баланс комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 08 липня 2021 року № 222 пункт 1 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                       

вул. Миру, 66/1»; 

від 08 липня 2021 року № 222 пункт 2 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                      

вул. Ессенська, 15, блок 3»; 

від 08 липня 2021 року № 222 пункт 3 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                       

вул. Попова, 28, блок 62»; 

від 08 липня 2021 року № 223 «Про дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди по вул. Замкова, 1/1»; 

від 29 липня 2021 року № 247 «Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану за І  квартал 2021 року комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»». 

 

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 30 

листопада 2021 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 грудня 2021 року; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 10» – до 01 лютого 2022 року; 

від 13 травня 2021 року № 150 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 21» – до 01 грудня 

2021 року; 
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від 24 червня 2021 року № 209 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 7, 9» – до 01 грудня 2021 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 10 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Франка, 29/1» – до 01 листопада 2021 

року. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


