
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__24 листопада 2022 року             м. Старокостянтинів                         № __427________ 

 

 

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 16 листопада 2022 року виконані, а саме: 

від 30 вересня 2021 року № 337 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. 1 Травня, 1/2»; 

від 24 березня 2022 року № 71 «Про стан збереження об’єктів культурної 

спадщини, які розташовані на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, та закріплення шефів-піклувальників»; 

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

зелених насаджень на перехресті вулиць Миру та Франка»; 

від 16 червня 2022 року № 179 «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; 

від 14 липня 2022 року № 224 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 12 на території вивільненого військового 

містечка № 2»; 

від 28 липня 2022 року № 260 «Про надання дозволу на укладання 

договору підряду на виконання поточного ремонту інженерних систем та 

встановлення сантехнічного обладнання»; 

від 25 серпня 2022 року № 279 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на прилеглій території до військової частини А 0598»; 

від 25 серпня 2022 року № 295 «Про надання дозволу на проведення 

державної реєстрації транспортного засобу»; 
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від 15 вересня 2022 року № 329 «Про надання дозволу на видалення 

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

від 13 жовтня 2022 року № 354 «Про розірвання договору та оголошення 

конкурсу на перевезення пасажирів на маршруті загального користування»; 

від 13 жовтня 2022 року № 355 «Про дозвіл на відключення споживачів 

від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води»; 

від 13 жовтня 2022 року № 364 «Про надання в оренду гаража 

комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради без проведення аукціону»; 

від 13 жовтня 2022 року № 368 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Центральна, 1 в с. Григорівка. 

 

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

видалення зелених насаджень по вул. Франка навпроти водопровідної насосної 

станції (ВНС-2)» – до 10 січня 2023 року; 

від 27 жовтня 2022 року № 377 «Про виділення коштів для придбання 

засобів обігріву» – до 31 січня 2023 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


