
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__15 грудня 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № __452____________ 

 

 

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 07 грудня 2022 року виконані, а саме: 

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

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/155, 1/157»; 

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

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/31»; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 6 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/31»; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Гонти, 40/2»; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Кооперативна, 5 в с. Малий Чернятин»; 

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»; 

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

зелених насаджень по вул. Грушевського, 21»; 

від 12 травня 2022 року № 148 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Молодіжна, 10 в                     

с. Сахнівці»; 

від 26 травня 2022 року № 160 «Про внесення змін до бюджету
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Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна, 15 в с. Пашківці»; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Шкільна в с. Вербородинці»; 

від 14 липня 2022 року № 225 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Центральна, 15 в                     

с. Пашківці»; 

від 14 липня 2022 року № 225 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Набережна в                               

с. Красносілка»; 

від 25 серпня 2022 року № 283 «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; 

від 29 вересня 2022 року № 346 «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 13 жовтня 2022 року № 370 «Про перегляд договорів з надання послуг 

теплової енергії та постачання гарячої води»; 

від 27 жовтня 2022 року № 374 «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 27 жовтня 2022 року № 380 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування комунальному некомерційному 

підприємству «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»»; 

від 10 листопада 2022 року № 399 «Про погодження структури 

комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області»; 

від 10 листопада 2022 року № 416 пункт 1 «Про продовження терміну дії 

договору оренди нежитлового приміщення з Старокостянтинівським 

міськрайонним благодійним фондом «Карітас» без проведення аукціону»; 

від 10 листопада 2022 року № 416 пункт 2 «Про продовження терміну дії 

договору оренди нежитлового приміщення з приватним підприємством «Життя 

Старокостянтинівщини» без проведення 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 грудня 2017 року № 416 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» до 28 березня 2023 року; 

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

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

03 квітня 2023 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)» 
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до 03 квітня 2023 року; 

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

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 9/47» до                

03 квітня 2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. Лікарняна, 9» до 28 лютого 2023 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 03 квітня 2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. Франка, 21» до 03 квітня 2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. Федорова, 48» до 03 квітня 2023 року; 

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

обрізування крони зеленого насадження по вул. Кожедуба, 14» до 03 квітня 

2023 року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Молодіжна в с. Киселі» до 03 квітня               

2023 року; 

від 27 травня 2021 року № 160 «Про передачу межових знаків з балансу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради» до 30 червня 2023 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Волиця-Керекешина, Громівка» 

до 03 квітня 2023 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 64, вул. Героїв Крут, 1» до 03 квітня                      

2023 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території сіл Іршики, Яремичі, Хижники, Залісся» до                  

03 квітня 2023 року; 

від 29 липня 2021 року № 256 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1» до 

03 квітня 2023 року; 

від 29 липня 2021 року № 256 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень на території села Іршики» 

до 03 квітня 2023 року; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 9 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»  до 03 квітня 2023 року; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 5 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Острозького, 26» до 03 квітня               

2023 року; 
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від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Кожедуба, 4 на території загальноосвітньої школи             

I-III ступенів № 6, вул. Острозького, 40 на території загальноосвітньої школи      

I-III ступенів № 1» до 03 квітня 2023 року; 

від 30 грудня 2021 року № 465 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 62,                    

вул. Заїкіна, 2» до 03 квітня 2023 року; 

від 30 грудня 2021 року № 465 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Франка, 35» до                   

03 квітня 2023 року; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Садова, вул. Приймацька, 28, вул. Люмирецька, 40 в 

с. Губча, вул. Корольова в с. Партинці біля Будинку культури» до 03 квітня 

2023 року; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Гагаріна в с. Зеленці» до 03 квітня 2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. Миру, 1/141» до 06 лютого 2023 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, 

3/1, вул. Миру, 1/142, 1/143, 1/145, вул. Острозького, 66» до 06 лютого              

2023 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 28 березня                       

2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. Героїв Небесної Сотні, 3/2» до 28 лютого                 

2023 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 01 травня 2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. Молодіжна, 8 в с. Сахнівці» до 03 квітня 2023 року; 

від 12 травня 2022 року № 148 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру в                          

с. Григорівка» до 03 квітня 2023 року; 

від 12 травня 2022 року № 148 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 1-А на 

території «Співочого поля»» до 03 квітня 2023 року; 

від 12 травня 2022 року № 148 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Пушкіна, 54» до                

03 квітня 2023 року; 

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



5 

 

зелених насаджень по вул. Садова, 2 в с. Стецьки» до 03 квітня 2023 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 06 лютого 2023 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                                           

06 лютого 2023 року; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Чайковського, 2»  до 06 лютого 2023 року; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 3» до 06 лютого 2023 року; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 8» до 06 лютого 2023 року; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Набережна в с. Красносілка» до 03 квітня                        

2023 року; 

від 11 серпня 2022 року № 272 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пригонова в с. Великий Чернятин біля майнового 

комплексу» до 28 березня 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 279 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 14» до 06 лютого 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 279 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Перемоги, 2» до 03 квітня 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 279 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47» до 03 квітня 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 279 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Попова, 9/60 на території гаражного кооперативу 

«Случ»» до 03 квітня 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 280 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47» до                   

03 квітня 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 281 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47» до 03 квітня                  

2023 року; 

від 15 вересня 2022 року № 306 «Про організацію роботи щодо здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

Старокостянтинівським міським Кризовим центром» до 01 березня 2023 року; 

від 29 вересня 2022 року № 343 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Довженка, 9» до 03 квітня 2023 року; 

від 13 жовтня 2022 року № 368 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Центральна, 12/7, 13 в с. Пашківці» до                

03 квітня 2023 року; 

від 13 жовтня 2022 року № 368 пункт 4 «Про надання дозволу
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на видалення зеленого насадження по пров. Січневий, 3» до 03 квітня                        

2023 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


