
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__14 квітня 2022___ року               Старокостянтинів                         № ________100_____ 

 

 

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 квітня 2022 року виконані, а саме: 

від 10 грудня 2020 року № 263 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

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

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна, 21, 23 в с. Вербородинці»; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 1/10»; 

від 13 жовтня 2021 року № 350 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по пров. Дорожний, 5»; 

від 11 листопада 2021 року № 358 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Смотрицьких, 4»; 

від 11 листопада 2021 року № 377 «Про передачу майна з позабалансового 

рахунку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на 

позабалансовий рахунок Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної 

контори»; 

від 25 листопада 2021 року № 408 «Про надання дозволу на                

санітарне обрізування крони зелених насаджень по вул. Ессенська, 6, 10,                  

вул. Франка, 37 Д»; 

від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вулицях Ессенська, 6, Прокоп’юка, 3, Миру, 3/19»;
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від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 15, 19, вул. Миру, 1/142»; 

від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вулицях Ессенська, Софійська, Попова, Миру, Франка, 

Острозького»; 

від 09 грудня 2021 року № 422 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вулицях Остриківці, 

Прокоп’юка, Польова, Нова в с. Самчики»; 

від 09 грудня 2021 року № 422 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Перемоги, 1 в с. 

Попівці на території медичного пункту тимчасового базування»; 

від 09 грудня 2021 року № 422 пункт 4 «Про надання дозволу на 

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

від 09 грудня 2021 року № 422 пункт 5 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вулицях Ессенська, 

Попова, Миру, Франка, Героїв Крут»; 

від 30 грудня 2021 року № 444 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на І квартал 2022 року»; 

від 30 грудня 2021 року № 460 пункт 1 «Про погодження Статуту 

громадського формування з охорони громадського порядку «Сокіл» міста 

Старокостянтинова»; 

від 30 грудня 2021 року № 460 пункт 2 «Про погодження Статуту 

громадського формування з охорони громадського порядку «Поділля»»; 

від 30 грудня 2021 року № 460 пункт 3 «Про погодження Статуту 

громадського формування з охорони громадського порядку «Правопорядок»»; 

від 30 грудня 2021 року № 460 пункт 4 «Про погодження Статуту 

громадського формування з охорони громадського порядку «Веснянське»»; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ессенська, 15, вул. Софійська, 7, 13, вул. Миру, 3/22, 

3/23»; 

від 30 грудня 2021 року № 465 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 3/22, 3/23»; 

від 27 січня 2022 року № 32 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв чорнобильців, 8»; 

від 27 січня 2022 року № 32 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 6, вул. Рудяка, 31»; 

від 27 січня 2022 року № 33 пункт 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Героїв чорнобильців, 8»; 

від 24 лютого 2022 року № 44 «Про затвердження складу позаштатної 

постійно діючої військово-лікарської комісії при першому відділі 

Хмельницького районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки»; 

від    24   лютого   2022   року   № 64     «Про  укладення  договорів   оренди 
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нежитлових приміщень для розміщення управлінь та відділів виконавчого 

комітету міської ради»; 

від 24 лютого 2022 року № 65 «Про продовження терміну дії договору 

оренди нерухомого майна з управлінням соціального захисту населення 

Хмельницької районної державної адміністрації без проведення аукціону»; 

від 24 лютого 2022 року № 67 «Про передачу майна з балансу управління 

освіти виконавчого комітету міської ради на баланс комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради». 

 

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 29 березня 2018 року № 105 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко року № 10)» - 

до 01 грудня 2022 року; 

від 30 травня 2019 року № 175 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1 (дорога до військового шпиталю)» – 

до 01 грудня 2022 року; 

від 25 липня 2019 року № 247 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 9/47» - до                

01 грудня 2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 11 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/155, 1/157» - до 01 грудня               

2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» - до 01 грудня 2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 14 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території скверу «Офіцерський» по                

вул. Героїв Крут, 3» - до 01 грудня 2022 року; 

від 28 травня 2020 року № 107 пункт 6 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/31» - до 

01 грудня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 5 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Кожедуба, 14» - до 01 грудня 

2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 48» - до 01 вересня 2023 року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Молодіжна в с. Киселі» - до 01 грудня 

2022 року; 

від 27 травня 2021 року № 160 «Про передачу межових знаків з балансу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на баланс 

комунального    підприємства    «Ремонтно-будівне      шляхове    підприємство» 
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Старокостянтинівської міської ради» - до 30 листопада 2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Рудяка, 19, вул. Федорова, 36» - до                     

30 червня  2022 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 13 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Волиця-Керекешина, Громівка» 

- до 01 грудня 2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 64, вул. Героїв Крут, 1» - до 01 грудня           

2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території сіл Іршики, Яремичі, Хижники, Залісся» - до                  

01 грудня 2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 256 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1» - 

до 30 листопада 2022 року; 

від 29 липня 2021 року № 256 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень на території села Іршики» 

- до 01 грудня 2022 року; 

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

- до 01 травня 2022 року; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вулицях Прокоп’юка, 4, Сапуна, 6, Нова, 6, 

22 в с. Самчики, Центральна в с. Пеньки, Шевченка, 37 в с. Грибенинка, 

Садова, 1/1 в с. Губча, Перемоги, 2 в с. Радківці, Набережна, 108 в с. Веснянка, 

пров. Дімітрова, 1 в с. Самчики» - до 30 червня 2022 року; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Гонти, 40/2» - до 30 червня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 465 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Замкова, 62,              

вул. Заїкіна, 2» - до 01 грудня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 477 «Про надання в оренду нежитлового 

приміщення без проведення аукціону» - до 30 червня 2022 року; 

від 27 січня 2022 року № 31 Про створення постійно діючої комісії 

виконавчого комітету міської ради із забезпечення доступу до об’єктів 

комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної                  

громади» - до 31 грудня 2022 року; 

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

соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік» - до 30 червня 2022 року. 

 

 

Міський голова                      підпис                                    Микола МЕЛЬНИЧУК 


