
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__24 лютого 2022___ року               Старокостянтинів                         № ____53________ 

 

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, затвердженого 

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 16 лютого 2022 року виконані, а саме: 

від 25 березня 2021 року № 87 «Про визначення розміру внесків за 

встановлення вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання 

комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Росолівці, Баглаї, Лажева, 

Стецьки»; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 10»; 

від 13 травня 2021 року № 151 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/142, 1/147, 

вул. Попова, 15, вул. Ессенська, 6»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

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

від 29 липня 2021 року № 255 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території сіл Веснянка, Круча, Іршики, Яремичі, 

Хижники»; 

від 29 липня 2021 року № 256 пункт 3 «Про надання дозволу на
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формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Попова, 9/57»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 10 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Довженка, 3»; 

від 11 листопада 2021 року № 358 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Молодіжна, 8 в               

с. Сахнівці на території Сахновецької загальноосвітньої школи I-III ступенів»; 

від 30 вересня 2021 року № 336 пункт 1 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Кринички, 2/2»; 

від 30 вересня 2021 року № 336 пункт 2 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                       

вул. Миру, 1/157 блок 15»; 

від 30 вересня 2021 року № 336 пункт 3 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по алеї 

Хохтів, 46/1»; 

від 13 жовтня 2021 року № 349 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. Дорожний, 5»; 

від 13 жовтня 2021 року № 349 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Поштова в с. Великі Мацевичі»; 

від 25 листопада 2021 року № 401 «Про передачу майна з балансу 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на 

баланс комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Прокоп’юка в с. Самчики на території 

Самчиківської загальноосвітньої школи I-III ступенів»; 

від 09 грудня 2021 року № 412 «Про визнання таким, що втратило 

чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 22 грудня 2005 року 

№ 531»; 

від 09 грудня 2021 року № 418 «Про виконання Комплексної програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки»; 

від 09 грудня 2021 року № 420 «Про схвалення проєкту Програми 

запобігання виникненню особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2026 

роки»; 

від 09 грудня 2021 року № 422 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка в 

с. Самчики на території Самчиківської загальноосвітньої школи I-III ступенів»; 

від 09 грудня 2021 року № 423 «Про затвердження Протоколу і Актів 

комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі 

та землекористувачам»; 

від 09 грудня 2021 року № 432 «Про передачу з балансу                     

виконавчого комітету міської ради на баланс комунальних підприємств
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Старокостянтинівської міської ради елементів дитячих ігрових майданчиків»; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Шевченка в с. Грибенинка»; 

від 30 грудня 2021 року № 476 «Про надання в оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади без проведення аукціону»; 

від 30 грудня 2021 року № 478 пункт 1 «Про оголошення аукціону на 

передачу в оренду майна комунальної власності»; 

від 30 грудня 2021 року № 478 пункт 2 «Про оголошення аукціону на 

передачу в оренду майна комунальної власності»; 

від 30 грудня 2021 року № 479 «Про передачу з балансу виконавчого 

комітету міської ради на баланс Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори елементів дитячих ігрових майданчиків»; 

від 30 грудня 2021 року № 480 «Про передачу майна з балансу управління 

освіти виконавчого комітету міської ради на баланс виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 30 грудня 2021 року № 483 «Про прийняття майна на баланс 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та передача його на 

баланс комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 30 грудня 2021 року № 487 «Про укладення договорів оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади без проведення 

аукціону»; 

від 27 січня 2022 року № 30 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Миру, 11, секція 41, м. Старокостянтинів». 

  

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

зелених насаджень по вул. Миру, 64, вул. Героїв Крут, 1» – до 20 квітня                

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 31 березня 2022 року; 

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

– до 01 березня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 349 пункт 5 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Новики, 8» – до 30 квітня 2022 року; 

від 11 листопада 2021 року № 365 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води» 

– до 01 травня 2022 року; 
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від 11 листопада 2021 року № 369 «Про встановлення пріоритету на 

розміщення зовнішньої реклами ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»» – до 31 березня 2022 

року; 

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

майна» – до 01 березня 2022 року; 

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

громадського формування з охорони громадського порядку «Сокіл» міста 

Старокостянтинова» – до 08 квітня 2022 року; 

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

громадського формування з охорони громадського порядку «Поділля»» – до 08 

квітня 2022 року; 

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

громадського формування з охорони громадського порядку «Правопорядок»» 

– до 08 квітня 2022 року; 

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

громадського формування з охорони громадського порядку «Веснянське»» – 

до 08 квітня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 481 «Про передачу приміщень Бутовецької 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини на баланс виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради» – до 28 лютого 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 484 «Про прийняття об’єктів на баланс 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради» – до 31 березня 

2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 485 «Про продовження терміну дії договорів 

оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади без проведення 

аукціону» – до 01 березня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                       Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


