
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___29 грудня 2022 року             м. Старокостянтинів                         № __486____________ 

 

 

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 21 грудня 2022 року виконані, а саме: 

від 27 січня 2022 року № 5 «Про соціальну підтримку учасників бойових 

дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України»; 

від 24 лютого 2022 року № 49 «Про виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік»; 

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

зелених насаджень по вул. Миру, 1/141»; 

від 28 квітня 2022 року № 126 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/141»; 

від 28 квітня 2022 року № 126 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Острозького, 66»; 

від 28 квітня 2022 року № 126 пункт 3 «Про надання дозволу на 

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

від 26 травня 2022 року № 170 «Про схвалення проєкту Програми охорони 

навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки»; 

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

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



2 

 

вул. Миру, 3/23, 1/143»; 

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»; 

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

зеленого насадження по вул. Миру, 8»; 

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

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 14»; 

від 25 серпня 2022 року № 280 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 14»; 

від 29 вересня 2022 року № 343 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Ессенська, 6»; 

від 29 вересня 2022 року № 344 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Ессенська, 6»; 

від 29 вересня 2022 року № 344 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Софійська, 7»; 

від 13 жовтня 2022 року № 368 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ессенська, 8, вул. Софійська, 17, 21, вул. Миру, 6, 10, 

вул. Острозького, 15, 17, вул. Попова, 4/1, вул. Прокоп’юка, 3»; 

від 13 жовтня 2022 року № 369 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Софійська, 21»; 

від 27 жовтня 2022 року № 373 «Про стан виплати заробітної плати та 

легалізації зайнятості на підприємствах, установах та організаціях 

Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 27 жовтня 2022 року № 381 «Про схвалення проєкту Стратегії розвитку 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки»; 

від 10 листопада 2022 року № 406 «Про погодження Статутів комунальних 

підприємств»; 

від 24 листопада 2022 року № 439 «Про передачу дизль-генератора MAN». 

 

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

договору купівлі-продажу автомобіля, співвласником якого є малолітній 

ЗОЗУЛЯ Є. О.»  до 01 січня 2024 року; 

від 14 липня 2022 року № 225 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 3» до 

28 лютого 2023 року; 

від 13 жовтня 2022 року № 365 «Про визначення балансоутримувачів 

меморіальних дощок» до 31 січня 2023 року; 

від 27 жовтня 2022 року № 378 «Про виділення коштів для ліквідації 

наслідків стихійного лиха» до 30 березня 2023 року. 
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3. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від                        

28 квітня 2022 року № 118 «Про схвалення проєкту Програми економічного та 

соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік», що перебуває на контролі в організаційно-контрольному відділі 

виконавчого комітету міської ради, у зв’язку з не включенням на розгляд 

чергової сесії міської ради питання «Про затвердження Програми 

економічного та соціального розвитку Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


