
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__14 липня 2022_ року                 м. Старокостянтинів                         № ___236__________ 

 

 

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, який затверджений 

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 липня 2022 року виконані, а саме: 

від 09 вересня 2021 року № 295 «Про забезпечення укладення договорів на 

перевезення дітей шкільного віку та учнів Старокостянтинівського аграрно-

промислового ліцею»; 

від 14 вересня 2021 року № 309 «Про затвердження мережі закладів освіти 

на 2021/2022 навчальний рік»; 

від 27 січня 2022 року № 1 «Про роботу центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2021 року»; 

від 27 січня 2022 року № 6 «Про стан виконання делегованих повноважень 

управлінням освіти виконавчого комітету міської ради відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» за ІІ півріччя 2021 року»; 

від 24 лютого 2022 року № 36 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2021 року»; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Перемоги, 2 в с. Радківці»; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на прилеглій території до військового містечка № 21 

(аеродром) військової частини А 2502»; 

від 24 березня 2022 року № 69 «Про план роботи виконавчого комітету
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міської ради на ІІ квартал 2022 року»; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Молодіжна в с. Сахнівці на території 

Сахновецької загальноосвітньої школи I-III ступенів». 

 

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

видалення зелених насаджень по вул. Рудяка, 19, вул. Федорова, 36» – до 30 

жовтня   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 16 січня 2023 року; 

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

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

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Садова, вул. Приймацька, 28, вул. Люмирецька, 40 в 

с. Губча, вул. Корольова в с. Партинці біля Будинку культури» – до 16 січня 

2023 року; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Гагаріна в с. Зеленці» – до 01 грудня 2022 року; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території військової частини А 2502 військового 

містечка № 21 (аеродром)» – до 01 грудня 2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 141 «Про внесення на розгляд міської ради 

пропозиції щодо нової редакції статуту комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 30 грудня 2022 року; 

від 26 травня 2022 року № 161 «Про виділення коштів для придбання 

засобів індивідуального захисту органів дихання» – до 30 січня 2023 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


