
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 15 вересня  2022___ року               м. Старокостянтинів                     № ______327______ 

 

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, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету 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 08 вересня 2022 року виконані, а саме: 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території військової частини А 2502 військового містечка 

№ 21 (аеродром)»; 

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

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

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Заїкіна біля адміністративного приміщення 

Державного підприємства «Хмельницьке»»; 

від 12 травня 2022 року № 147 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»; 

від 26 травня 2022 року № 168 «Про передачу приміщення медичного 

пункту тимчасового базування с. Демківці на баланс виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 16 червня 2022 року № 182 «Про виділення коштів для ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації»; 

від 16 червня 2022 року № 190 пункт 1 «Про надання тимчасового дозволу 

на розміщення об’єкту торговельної діяльності по вул. Грушевського 

(набережна)»; 

від 16 червня 2022 року № 190 пункт 2 «Про надання тимчасового дозволу
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на розміщення об’єкту торговельної діяльності по вул. Грушевського 

(набережна)»; 

від 16 червня 2022 року № 190 пункт 3 «Про надання тимчасового дозволу 

на розміщення об’єкту торговельної діяльності по вул. Грушевського 

(набережна)»; 

від 16 червня 2022 року № 190 пункт 4 «Про надання тимчасового дозволу 

на розміщення об’єкту торговельної діяльності по вул. Грушевського 

(набережна)»; 

від 16 червня 2022 року № 194 «Про передачу майна з балансу 

виконавчого комітету міської ради на баланс комунальних підприємств та 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 16 червня 2022 року № 199 «Про виділення коштів для ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації»; 

від 14 липня 2022 року № 229 «Про організацію підвезення учасників 

національного мультипредметного тесту»; 

від 14 липня 2022 року № 239 «Про організацію роботи з 

фортифікаційними (захисними) спорудами на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади»; 

від 28 липня 2022 року № 251 пункт 1 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 28 квітня 2022 року № 129»; 

від 28 липня 2022 року № 254 «Про оголошення аукціону на передачу в 

оренду майна комунальної власності»; 

від 11 серпня 2022 року № 298 «Про скасування електронного аукціону». 

 

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

зелених насаджень по вул. Федорова, 48» – до 05 грудня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 346 «Про взяття на облік безхазяйного майна» – 

до 31 грудня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 477 «Про надання в оренду нежитлового 

приміщення без проведення аукціону» – до 01 листопада 2022 року; 

від 04 квітня 2022 року № 88 пункт 1 «Про надання в оренду нежитлового 

приміщення Акціонерному товариству «Укрпошта» без проведення аукціону» – 

до 01 листопада 2022 року; 

від 04 квітня 2022 року № 88 пункт 2 «Про надання в оренду нежитлових 

приміщень без проведення аукціону» – до 01 листопада 2022 року; 

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/141» – до 30 листопада 2022 року; 

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 39 А, вул. Прокоп’юка, 
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3/1, вул. Миру, 1/142, 1/143, 1/145, вул. Острозького, 66» – до 30 листопада 

2022 року; 

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/13» – до 30 листопада 2022 року; 

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Технічна, 1/1 в с. Хижники» – до 30 листопада                 

2022 року; 

від 28 квітня 2022 року № 125 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Небесної Сотні, 3/2» – до 05 грудня                    

2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 147 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського в с. Григорівка на території 

водонапірної башти» – до 30 листопада 2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 147 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна в с. Сахнівці, вул. Миру,                                

вул. Грушевського, 10 в с. Григорівка» – до 30 листопада 2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 147 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського, 21» – до 30 листопада 2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 147 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Молодіжна, 8 в с. Сахнівці» – до 05 грудня                   

2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 147 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на перехресті вулиць Миру та Франка» – до 05 грудня            

2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 152 «Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади» – до 30 січня 

2023 року; 

від 26 травня 2022 року № 172 «Про надання грошової компенсації за 

придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти 

громади» – до 30 грудня 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Садова, 2 в с. Стецьки» – до 30 листопада 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 7» – до 30 листопада 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка навпроти водопровідної насосної станції 

(ВНС-2)» – до 30 жовтня 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Софійська, 7, 9, 13, вул. Ессенська, 10, вул. Миру, 

3/23, 1/143» – до 30 листопада 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/23, 1/154, вул. Ессенська, 6, 8» – до 
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30 листопада 2022 року; 

від 14 липня 2022 року № 234 «Про продовження терміну дії договору 

оренди нежитлового приміщення з Хмельницькою районною військовою 

адміністрацією без проведення аукціону» – до 01 жовтня 2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


