
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__23 липня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № ____146______ 

 

 

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, відповідно до 

розпорядження міського голови від 22 липня 2020 року № 116/2020-рвс «Про 

відрядження МЕЛЬНИЧУКА М.С.», керуючись ст. 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 23 липня 2020 року виконані, а саме: 

від 13 червня 2019 року № 193 «Про створення мережі «Вуличне радіо» у 

м. Старокостянтинів»; 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19»; 

від 27 червня 2019 року № 214 «Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про підтвердження місця проживання дитини 

ДЖИГАНОВСЬКОЇ Ангеліни Віталіївни, 03 листопада 2014 року народження, 

для її тимчасового виїзду за межі України»; 

від 08 серпня 2019 року № 262 «Про забезпечення укладання договорів 

на перевезення дітей шкільного віку та учнів Старокостянтинівського 

професійного ліцею»; 

від 10 жовтня 2019 року № 310 «Про роботу Старокостянтинівського 

міського Кризового центру щодо виконання Закону України від 07.12.2017             

№ 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству»»; 

від 14 листопада 2019 року № 331 «Про роботу територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щодо виконання  
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міської програми соціального захисту населення до 2021 року»; 

від 13 грудня 2019 року № 368 «Про організацію та забезпечення 

безкоштовного харчування учня Остапа ЩЕРБАКОВА»; 

від 16 січня 2020 року № 1 «Про роботу центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2019 року»; 

від 30 січня 2020 року № 33 «Про облаштування майданчика для 

паркування транспортних засобів»; 

від 20 лютого 2020 року № 36 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя                    

2019 року»; 

від 12 березня 2020 року № 72 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 2020 року»; 

від 28 травня 2020 року № 86 «Про виконання Програми соціально-

економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2019 рік»; 

від 28 травня 2020 року № 95 «Про переоформлення дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами ПП «Автосервіс «Робот»»»; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

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

від 28 травня 2020 року № 106 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 68»; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 12 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Грушевського, 14, вул. Софійська, 3»; 

від 28 травня 2020 року № 110 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 04 квітня 2019 року № 116»; 

від 25 червня 2020 року № 122 «Про організацію підвезення учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників закладів загальної 

середньої освіти міста до пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної підсумкової атестації». 

  

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 квітня 2018 № 130 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього Билини Б.Р.» – до 

01 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка 

по вул. Миру, 14» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року №106 п.4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 68» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 14» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 
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зелених насаджень по вул. Миру, 3/17, вул. Героїв Крут, 12» – до 30 грудня 

2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Заїкіна, 2» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 3/17, Миру, 3/21, вул. Попова, 28/3» – до           

30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 9 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Франка, 25» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 10 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 66» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 11 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/155, 1/157» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 13 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 15 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/12» – до 30 грудня 2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 16 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по пров. Покришкіна,1/1, блок А» – до 30 грудня                  

2020 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 п. 17 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Покришкіна, 3» – до 30 грудня 2020 року; 

від 25 червня 2020 року № 124 «Про проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» – до 01 жовтня 

2020 року. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                підпис                          Володимир БОГАЧУК 

 

 


