
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    13 травня 2021__ року                     Старокостянтинів                                      № __140__ 

 

 

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 13 травня 2021 року виконані, а саме: 

від 14 листопада 2013 року № 437 пункт 1 «Про збереження житла за 

мололітньою»; 

від 14 листопада 2013 року № 437 пункт 2 «Про збереження житла за 

мололітнім»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 17 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Покришкіна, 3»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території парку по вул. Кожедуба, 35/4»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Шкільна, 5 в с. Вербородинці 

Старокостянтинівського району»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 10 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Франка, 35»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Франка, 23 на території дитячого 

навчального закладу № 7»; 
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від 10 грудня 2020 року № 235 «Про підсумки проведення літньої 

оздоровчої кампанії у 2020 році»; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 34»; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. 20 Дистанції колії, 4»; 

від 10 грудня 2020 року № 264 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6»; 

від 24 грудня 2020 року № 270 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на І квартал 2021 року»; 

від 24 грудня 2020 року № 281 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 9 (територія військової частини А0598)»; 

від 24 грудня 2020 року № 281 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 7»; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Ессенська, вул. Попова»; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 3/20»; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 3 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Попова, 30/3»; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського, 21»; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Софійська, 9»; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Софійська, вул. Ессенська, вул. Попова»; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/20»; 

від 11 лютого 2021 року №38 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 37, 39»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Франка, 25»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 14»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/147»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/22, 3/23»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 37»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 41, 39»; 
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від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 9 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 28»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 10 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Грушевського, 21 блок 3, вул. Миру, 3/17 

блок 1»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Ессенська, 23»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 15 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. Варчука, 12»; 

від 11 лютого 2021 року № 39 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Франка, 37»; 

від 11 лютого 2021 року № 40 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/142»; 

від 11 лютого 2021 року № 40 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/147»; 

від 11 лютого 2021 року № 40 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 3/22»; 

від 11 лютого 2021 року № 40 пункт 4 «Про надання дозволу на 

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

від 11 лютого 2021 року № 40 пункт 5 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Франка, 37, 39»; 

від 25 лютого 2021 року № 50 «Про виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2018 року № 823 «Деякі питання здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю»»; 

від 25 лютого 2021 року № 65 «Про передачу об’єктів нерухомого майна»; 

від 25 лютого 2021 року № 71 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування (ультразвукових досліджень) КНП 

«Старокостянтинівський ЦПМСД»»; 

від 11 березня 2021 року № 75 «Про надання дозволу на використання 

опор вуличного освітлення»; 

від 11 березня 2021 року № 80 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня»»; 

від 19 березня 2021 року № 83 «Про негайне відібрання малолітніх дітей»; 

від 25 березня 2021 року № 93 «Про затвердження структури 

комунального закладу «Старокостянтинівський Центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Острозького, 66, 68»; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 7 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Софійська, 17»; 
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від 25 березня 2021 року № 102 пункт 8 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Кожедуба, 35/2»; 

від 25 березня 2021 року № 103 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Шкільна, 6 в с. 

Стецьки»; 

від 25 березня 2021 року № 103 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Софійська, 17»; 

від 25 березня 2021 року № 104 «Про прийняття на баланс майна 

комунальної власності Старокостянтинівської територіальної громади». 

 

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 грудня 2017 року № 416 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» – до 01 листопада 2021 року; 

від 29 березня 2018 року № 105 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко №10)» – до   

01 листопада 2021 року; 

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

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

до 01 листопада 2021 року; 

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

зелених насаджень» – до 30 вересня 2021 року; 

від 25 липня 2019 року № 247 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень» – до 01 листопада        

2021 року; 

від 14 листопада 2019 року № 342 «Про затвердження висновку щодо 

доцільності залучення комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради кредиту 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) під гарантію 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області для реалізації 

інвестиційного проекту» – до 25 грудня 2021 року; 

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

договору купівлі-продажу автомобіля, співвласником якого є малолітній 

ЗОЗУЛЯ Є.О.» – до 01 вересня 2021 року; 

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

зелених насаджень по вул. Федорова, 56» – до 01 грудня 2021 року; 

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

зелених насаджень по вул. Миру, 1/13» – до 30 листопада 2021 року; 

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

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

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

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/155, 1/157» – до 01 грудня      

2021 року; 
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від 28 травня 2020 року № 106 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» – до 01 грудня 2021 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 14 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території скверу «Офіцерський» по вул. Героїв 

Крут, 3» – до 01 листопада 2021 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 16 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. Покришкіна, 1/1, блок А» – до                

01 листопада 2021 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 грудня 2021 року; 

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

зелених насаджень» – до 01 грудня 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 01 грудня  

2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 220 «Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки ГОЛОТІ В.В.» – до 30 червня 2021 року; 

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»)» – до 01 грудня 2021 року; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 3» – до 30 листопада 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 228 «Про погодження добудови балкону до 

житлової квартири по вул. Франка, 25, кв. 22» – до 01 вересня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 пункт 1 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 30» – до 01 вересня 

2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 пункт 2 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 22» – до 01 вересня 

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 вересня 2021 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 3 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                    

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

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення
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зеленого насадження по вул. Федорова, 38» – до 30 листопада 2021 року; 

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

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 1» – до 30 листопада 2021 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 листопада 2021 року; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6» – до 01 листопада 2021 року; 

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

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

01 грудня 2021 року; 

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

зелених насаджень по вул. Франка, 21» – до 01 грудня 2021 року; 

від 24 грудня 2020 року № 281 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території військового містечка № 21 військової частини 

А2502 (аеродром)» – до 01 жовтня 2021 року; 

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

зелених насаджень на території військового містечка № 21 військової частини 

А2502 (аеродром)» – до 01 жовтня 2021 року; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 4 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Незалежності в с. Воронківці» – 

до 30 грудня 2021 року; 

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

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

2021 року; 

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

обрізування крони зеленого насадження по пров. Першотравневий» – до              

01 грудня 2021 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 30 грудня 2021 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                   

30 грудня 2021 року; 

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» – до 01 грудня 2021 року; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 48» – до 01 листопада 2021 року; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 68» – до 01 листопада 2021 року; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Челюскіна, 7» – до 30 грудня 2021 року;
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від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 12 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території парку культури та відпочинку              

ім. Федорова» – до 30 грудня 2021 року; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 14 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Центральна, 15 в с. Пашківці» – до               

01 листопада 2021 року; 

від 25 лютого 2021 року № 60 «Про визначення набережної по                     

вул. Грушевського місцем розташування об’єктів сезонної торгівлі» – до               

31 грудня 2021 року; 

від 25 березня 2021 року № 106 «Про безоплатну передачу автомобіля та 

автомобільних запчастин до нього» – до 15 травня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


