
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_10 грудня 2020___ року                       Старокостянтинів                       № ____239_____ 

 

 

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 10 грудня 2020 року виконані, а саме: 

від 28 квітня 2016 року № 143 «Про організацію підготовки 

загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів, позашкільних 

установ міста до нового 2016 - 2017 навчального року»; 

від 27 квітня 2017 року № 123 «Про підготовку шкіл, дошкільних закладів, 

позашкільних установ до нового 2017 - 2018 навчального року»; 

від 26 квітня 2018 року № 130 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього БИЛИНИ Б.Р.»; 

від 10 травня 2018 року № 140 «Про підготовку шкіл, дошкільних закладів, 

позашкільних установ та спеціалізованих мистецьких навчальних закладів до 

нового 2018 - 2019 навчального року»; 

від 23 серпня 2018 року № 259 «Про стан підготовки матеріально-технічної 

бази закладів освіти та культури міста до нового 2018 - 2019 навчального 

року»; 

від 28 лютого 2019 року № 86 «Про надання дозволів на формувальне та 

санітарне обрізування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6»;
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від 25 квітня 2019 року № 128 «Про підготовку закладів освіти та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів до нового 

2019/2020 навчального року»; 

від 12 березня 2020 року № 68 «Про стан збереження пам’яток історії, які 

розташовані на території міста, закріплення шефів - піклувальників»; 

від 28 травня 2020 року № 88 «Про підсумки проходження опалювального 

сезону 2019/2020 років та організацію підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в зимових умовах 2020 - 2021 років»; 

від 25 червня 2020 року № 128 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47»; 

від 23 липня 2020 року № 144 «Про влаштування недієздатної особи до 

психоневрологічного інтернату»; 

від 23 липня 2020 року № 151 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від централізованого опалення та постачання гарячої води»; 

від 13 серпня 2020 року № 158 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів від імені малолітнього САЛІНЬША Д.А.»; 

від 13 серпня 2020 року № 161 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території скверу «Центральний» по вул. Миру, 1, 

Пантеону жертвам голодомору та політичних репресій по вул. Острозького, 72, 

набережної «Героїв – визволителів» по вул. Грушевського, 26»; 

від 10 вересня 2020 року № 187 п. 1 «Про дозвіл на укладення та 

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітніх дітей 

ДЕКАЛЮК В.О., ФЕДОРЧУК А.В.»; 

від 10 вересня 2020 року № 199 п. 1 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Франка, буд. 27, секція 11»; 

від 10 вересня 2020 року № 199 п. 2 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Миру, буд. 11, секція 13»; 

від 10 вересня 2020 року № 201 «Про визначення переможців конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»; 

від 10 вересня 2020 року № 202 «Про укладання тимчасового договору на 

право здійснення перевезення пасажирів на маршруті загального 

користування»; 

від 10 вересня 2020 року № 203 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського, 21»; 

від 10 вересня 2020 року № 206 «Про демонтаж тимчасової споруди»; 

від 08 жовтня 2020 року № 232 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від централізованого опалення та постачання гарячої води». 

  

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 26 жовтня 2017 року № 335 п. 6 «Про надання дозволу на
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видалення зелених насаджень по вул. Жукова 6, вул. Жукова, 8» – до 01 березня    

2021 року; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Косинського (територія автостанції)» – до 30 січня 

2021 року; 

від 13 червня 2019 року № 196 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 36» – до 01 березня 2021 року; 

від 14 листопада 2019 року № 342 «Про затвердження висновку щодо 

доцільності залучення комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради кредиту 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) під гарантію 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області для реалізації 

інвестиційного проекту» – до 01 квітня 2021 року; 

від 20 лютого 2020 року № 42 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 56» – до 30 березня 2021 року; 

від 28 травня 2020 року № 107 п. 4 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/33» – до 30 січня 2021 

року; 

від 13 серпня 2020 року № 162 «Про надання дозволу на пересадження 

зелених насаджень» – до 30 березня 2021 року; 

від 10 вересня 2020 року № 203 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 9/56» – до 30 січня 2021 року; 

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

меморіальної дошки ГОЛОТІ В.В.» – до 31 грудня 2020 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 228 «Про погодження добудови балкону до 

житлової квартири по вул. Франка, 25, кв. 22» – до 01 травня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 п. 1 «Про зміни в поетажному плануванні в 

житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 30» – до 01 травня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 п. 2 «Про зміни в поетажному плануванні в 

житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 22» – до 01 травня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


