
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_12 травня 2022___ року               м. Старокостянтинів                     № _____136________ 

 

 

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 06 травня 2022 року виконані, а саме: 

від 08 жовтня 2020 року № 229 пункт 1 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 30»; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 пункт 2 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 22»; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка на території військової частини А 4009»; 

від 04 квітня 2022 року № 90 «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; 

від 14 квітня 2022 року № 105 «Про приватизацію житла за адресою:              

вул. Попова, 65, кімната 40, м. Старокостянтинів»; 

від 14 квітня 2022 року № 109 «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; 

від 14 квітня 2022 року № 112 «Про надання житла для тимчасового 

проживання ОСОБИ та членам його сім’ї». 

 

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:



 

2 

 

від 28 грудня 2017 року № 416 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» – до 05 грудня 2022 року; 

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

зелених насаджень по вул. Лікарняна, 9» – до 05 грудня 2022 року; 

від 25 червня 2020 року № 132 пункт 1 «Про погодження добудови балкону 

до житлової квартири по вул. Миру, 3/17, кв. 18» – до 01 січня  2023 року; 

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

житлової квартири по вул. Франка, 25, кв. 22» – до 01 січня 2023 року; 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (територія військового містечка року № 2 

Південне військової частини А 2502») – до 10 січня 2023 року; 

від 24 червня 2021 року № 208 «Про надання дозволу на облаштування 

зеленої зони та посадку зелених насаджень по вул. Технічна, 13, 17» – до 30 

травня 2023 року; 

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

зелених насаджень по вул. 1 Травня, 1/2» – до 10 листопада 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 346 «Про взяття на облік безхазяйного майна» – 

до 01 вересня 2022 року; 

від 25 листопада 2021 року № 402 «Про взяття на облік безхазяйного 

майна» – до 01 серпня 2022 року; 

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

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

до 05 грудня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 463 «Про надання дозволу комунальному 

підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради на придбання та державну реєстрацію 

легкового автомобіля» – до 31 грудня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Софійська, 17» – до 10 січня 2022 року; 

від 14 квітня 2022 року № 97 «Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади» – до                       

31 грудня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


