
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    28 січня_2021____ року                    Старокостянтинів                         № _____17_____ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, керуючись статтею 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: 

 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 28 січня 2021 року виконані, а саме: 

від 25 січня 2018 року № 17 «Про здійснення заходів щодо військово-

патріотичного виховання населення за 2017 рік та завдання на 2018 рік»; 

від 24 жовтня 2019 року № 319 «Про забезпечення виконання Закону 

України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ «Про охорону праці»»; 

від 28 листопада 2019 року № 347 «Про хід виконання Комплексної 

програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на     

2017-2021 роки»; 

від 13 грудня 2019 року № 370 «Про затвердження порядку надання 

додаткових пільг у готівковій формі на оплату за спожиті житлово-комунальні 

послуги для сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в АТО та 

учасників масових протестів під час Революції Гідності»; 

від 13 грудня 2019 року № 374 «Про проект бюджету міста на 2020 рік»; 

від 13 грудня 2019 року № 381 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі»; 

від 26 грудня 2019 року № 390 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на 2020 рік»; 
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від 26 грудня 2019 року № 392 «Про роботу Регіонального Центру 

раннього розвитку дитини на виконання міської програми підтримки сімей на 

період до 2020 року»; 

від 26 грудня 2019 року № 393 «Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2020 році»; 

від 26 грудня 2019 року № 396 «Про організацію харчування в закладах 

освіти міста в 2020 році»; 

від 16 січня 2020 року № 14 «Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового 

виїзду за межі України»; 

від 16 січня 2020 року № 15 «Про стан військового обліку на території 

міста Старокостянтинова в 2019 році та завдання щодо його поліпшення в    

2020 році»; 

від 30 січня 2020 року № 23 «Про роботу відділу з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету міської ради за 2019 рік»; 

від 30 січня 2020 року № 26 «Про виконання делегованих повноважень 

управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

за 2019 рік»; 

від 27 лютого 2020 року № 51 «Про заходи щодо соціального захисту 

багатодітних сімей у місті, поліпшення їх державної підтримки та створення 

сприятливих умов для виховання дітей у таких сім’ях»; 

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

зеленого насадження по пров. Подільський, 4/1»; 

від 27 лютого 2020 року № 55 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 40»; 

від 27 лютого 2020 року № 60 пункт 1 «Про розгляд заяви ФОП   

МАРТИНЮК Т.Г.»; 

від 28 травня 2020 року № 80 «Про заходи щодо соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

від 28 травня 2020 року № 81 «Про виконання Закону України від             

08 вересня 2005 року № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»»; 

від 28 травня 2020 року № 97 «Про визначення місця розташування 

об’єктів сезонної торгівлі по вул. Грушевського (набережна)»; 

від 28 травня 2020 року № 99 «Про роботу дитячої художньої школи»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка 

по вул. Миру, 14»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 68»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 14»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення
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зелених насаджень по вул. Миру, 3/17, вул. Героїв Крут, 12»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Заїкіна, 2»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/17, Миру, 3/21, вул. Попова, 28/3»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 9 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Франка, 25»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 10 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Острозького, 66»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 15 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/12»; 

від 28 травня 2020 року № 108 «Про надання дозволу на санітарне 

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

від 25 червня 2020 року № 112 «Про організацію роботи управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради щодо 

надання населенню міста пільг та субсидій на відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Софійська, 17, 19»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/133»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження на перехресті вулиць Федорова та Косинського»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на перехресті вулиць Колищенська та Смотрицьких»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Кривоноса, 8 (поряд з гаражним кооперативом 

«Авіатор»)»; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка 

по вул. Миру, 14»; 

від 25 червня 2020 року № 129 «Про надання дозволу на формувальне 

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

від 23 липня 2020 року № 133 «Про роботу центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради за І півріччя      

2020 року»; 

від 23 липня 2020 року № 134 «Про реалізацію в місті державної 

молодіжної політики та політики національно-патріотичного виховання»; 

від 13 серпня 2020 року № 156 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за І півріччя 2020 року»; 

від 13 серпня 2020 року № 157 «Про стан забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

інших окремих категорій населення»; 
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від 13 серпня 2020 року № 160 «Про роботу комунальних служб міста 

щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ за 6 місяців   

2020 року»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Рудяка, 4»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 8 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Покришкіна, 13»; 

від 08 жовтня 2020 року № 208 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІV квартал 2020 року»; 

від 08 жовтня 2020 року № 209 «Про організацію роботи щодо 

проведення атестації робочих місць за умовами праці»; 

від 08 жовтня 2020 року № 212 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітніх дітей        

НИЖНИКА Д.С., НИЖНИК С.С.»; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 5 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6»; 

від 10 грудня 2020 року № 241 пункт 1 «Про надання житла для 

тимчасового проживання СТЕПАНЧУК Н.О. та членам її сім’ї»; 

від 10 грудня 2020 року № 241 пункт 2 «Про надання житла для 

тимчасового проживання ДМИТРУКУ Я.В.»; 

від 10 грудня 2020 року № 245 пункт 3 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 12 березня 2020 року № 76»; 

від 10 грудня 2020 року № 253 «Про зняття з абонентського обліку»; 

від 10 грудня 2020 року № 258 «Про передачу елементів дитячих ігрових 

майданчиків»; 

від 10 грудня 2020 року № 259 «Про визначення переможця конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування». 

від 24 грудня 2020 року № 277 «Про затвердження маршрутної мережі 

приміських автобусних маршрутів загального користування». 

 

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 15 квітня 2010 № 168 «Про взяття на баланс зовнішніх мереж 

телефонізації житлового масиву «Авіатор»» – до 31 грудня 2021 року; 

від 29 грудня 2016 № 424 «Про затвердження актів приймання-передачі 

об’єктів зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинова» – до 31 грудня 2021 року; 

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

видалення зелених насаджень» – до 01 квітня 2021 року; 

від 28 листопада 2019 року № 356 «Про затвердження фінансових планів
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комунальних підприємств м. Старокостянтинів на 2020 рік» - до 01 липня 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 квітня 2021 року; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/13» – до 31 березня 2021 року; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Лікарняна, 9» – до 01 квітня 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 31 березня  

2021 року; 

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

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» – до 30 березня            

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 квітня 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             

20 квітня 2021 року; 

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

видалення зеленого насадження по вул. Покришкіна, 3» – до 20 квітня         

2021 року; 

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

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

до 31 березня 2021 року; 

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

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Острозького, 7,   

9» – до 31 березня 2021 року; 

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

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Грушевського, 

23» – до 31 березня 2021 року; 

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

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

до 31 березня 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 

31 березня 2021 року; 

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

обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 13» – до 31 березня 

2021 року; 

від 25 червня 2020 року № 128 пункт 7 «Про надання дозволу на
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видалення зелених насаджень на території парку по вул. Кожедуба, 35/4» – до 

30 березня 2021 року; 

від 13 серпня 2020 року № 161 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/32» – до 31 березня            

2021 року; 

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

видалення зеленого насадження по вул. Софійська, 9» – до 31 березня         

2021 року; 

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

видалення зеленого насадження по вул. Попова, 9/60» – до 31 березня        

2021 року; 

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

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

Старокостянтинівського району» – до 31 березня 2021 року; 

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

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/32» – до 31 березня 

2021 року; 

від 13 серпня 2020 року № 167 пункт 1 «Про внесення на розгляд сесії 

міської ради пропозиції про затвердження нової редакції статуту 

комунального підприємства комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради» – до 01 червня 2021 року; 

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

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

від 08 жовтня 2020 року № 226 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Героїв 

чорнобильців, 14» – до 31 березня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 226 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Софійська, 7» – 

до 31 березня 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 31 березня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 3/20, 1/150, 17, 17/1, 3/17, 1/154, 

вул. Героїв Крут, 12, 14, вул. Героїв чорнобильців, 12, вул. Софійська, 7, 9, 19, 

вул. Ессенська, 6, 8» – до 31 березня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова, 9/58» – до 31 березня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова, 9/58» – до 31 березня 2021 року; 

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» – до 01 квітня 2021 року; 
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від 08 жовтня 2020 року № 227 пункт 7 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 3» – до 01 квітня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


