
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_24 березня 2022____ року               м. Старокостянтинів                     № _______70_______ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

 

 

Ознайомившись з інформацією організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради, 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 04 березня 2022 року виконані, а саме: 

від 27 лютого 2020 року № 55 пункт 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/13»; 

від 11 березня 2021 року № 82 «Про затвердження порядку відшкодування 

компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом приміського сполучення»; 

від 24 червня 2021 року № 210 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 1/42,                       

вул. Франка, 39»; 

від 24 червня 2021 року № 210 пункт 3 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 9»; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Новики, 8»; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Миру, 6»;  

від 25 листопада 2021 року № 407 «Про надання дозволу на формувальне
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обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 6»; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Залізнична, 6»; 

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

амбулаторії загальної практики сімейної медицини на баланс виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

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

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

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»; 

від 27 січня 2022 року № 29 «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 27 січня 2022 року № 30 «Про приватизацію житла за адресою: вул. 

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

від 27 січня 2022 року № 32 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 44/3»; 

від 27 січня 2022 року № 34 «Про надання в оренду нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади». 

 

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 20 лютого 2020 року № 39 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу автомобіля, співвласником якого є малолітній 

ЗОЗУЛЯ Є.О.» – до 01 січня 2023 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» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 31 березня 2022 року; 

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

позабалансового рахунку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради на позабалансовий рахунок Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори» – до 31 березня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


