
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_27 січня 2022____ року               м. Старокостянтинів                       № ______24_________ 

 

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 20 січня 2022 року виконані, а саме: 

від 09 березня 2017 року № 71 «Про затвердження Положення про 

відзнаки управління освіти виконавчого комітету міської ради»; 

від 10 грудня 2020 року № 233 «Про здійснення соціального патронажу 

центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 24 грудня 2020 року № 269 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на 2021 рік»; 

від 24 грудня 2020 року № 278 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі»; 

від 28 січня 2021 року № 8 «Про роботу відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради за 2020 рік»; 

від 28 січня 2021 року № 9 «Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивно-масових заходів, участь спортсменів у змаганнях та проведення 

навчально-тренувальних зборів»; 

від 28 січня 2021 року № 20 «Про організацію харчування у закладах 

освіти Старокостянтинівської міської територіальної громади у 2021 році»; 

від 28 січня 2021 року № 26 «Про визначення видів суспільно-корисних 

робіт та переліку підприємств, установ, організацій, на яких засуджені та 



 

2 

 

порушники могли б відбувати покарання та стягнення»; 

від 28 січня 2021 року № 29 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 25 лютого 2021 року № 60 «Про визначення набережної по вул. 

Грушевського місцем розташування об’єктів сезонної торгівлі»; 

від 11 березня 2021 року № 74 «Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2021 році»; 

від 11 березня 2021 року № 81 «Про затвердження посадово-штатних 

структур управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

від 25 березня 2021 року № 101 «Про хід виконання Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень в м. Старокостянтинів на 2019-2023 роки за 

2020 рік»; 

від 13 травня 2021 року № 112 «Про організацію роботи управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської                                

ради щодо призначення і виплати державної соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми»; 

від 27 травня 2021 року № 154 «Про реалізацію заходів щодо соціального 

захисту багатодітних сімей в місті, поліпшення їх державної підтримки та 

створення сприятливих умов виховання дітей у таких сім’ях»; 

від 10 червня 2021 року № 170 «Про організацію роботи щодо проведення 

атестації робочих місць за умовами праці»; 

від 10 червня 2021 року № 179 «Про затвердження розпорядку                   

роботи закладів культури Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 24 червня 2021 року № 191 «Про внесення змін до фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік»; 

від 24 червня 2021 року № 210 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Центральна, 25/1 

в с. Красносілка»; 

від 24 червня 2021 року № 210 пункт 4 «Про надання дозволу на 

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

від 08 липня 2021 року № 215 «Про виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання 

житлових субсидій та пільг на оплату  житлово-комунальних послуг у грошовій 

формі»»; 

від 29 липня 2021 року № 225 «Про виконання делегованих повноважень 

управлінням освіти виконавчого комітету міської ради за І півріччя 2021 року»; 

від 29 липня 2021 року № 226 «Про роботу центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради за І півріччя             

2021 року»; 

від 29 липня 2021 року № 246 «Про внесення змін до фінансового плану 
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комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» на 2021 рік»; 

від 12 серпня 2021 року № 258 «Про роботу комунальних служб щодо 

виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ за І півріччя                        

2021 року»; 

від 26 серпня 2021 року № 274 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

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

від 09 вересня 2021 року № 298 «Про внесення змін до фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» на 2021 рік»; 

від 30 вересня 2021 року № 311 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІV квартал 2021 року»; 

від 30 вересня 2021 року № 318 «Про прогноз бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»; 

від 11 листопада 2021 року № 370 «Про зміни в поетажному плануванні у 

житловій квартирі № 76 по вул. Софійська, 21»; 

від 25 листопада 2021 року № 388 «Про визначення замовником 

будівництва та одержувачем бюджетних коштів державне підприємство 

«Хмельницька обласна служба єдиного замовника»»; 

від 09 грудня 2021 року № 425 «Про схвалення проєкту програми 

діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на                 

2022-2024 роки»; 

від 09 грудня 2021 року № 429 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозиції про внесення змін до Програми діяльності та розвитку 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки»; 

від 09 грудня 2021 року № 431 «Про оголошення аукціону на передачу в 

оренду майна комунальної власності»; 

від 09 грудня 2021 року № 433 «Про укладення договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади без проведення аукціону»; 

від 09 грудня 2021 року № 437 «Про схвалення проєкту Програми 

енергозбереження та енергоефективності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки»; 

від 09 грудня 2021 року № 438 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозиції про затвердження нової редакції статуту комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 09 грудня 2021 року № 441 «Про надання дозволу на встановлення 

малої архітектурної форми «Резиденція Святого Миколая»»; 

від 30 грудня 2021 року № 482 «Про приватизацію житла за адресою:            

вул. Франка, 27, секція 157, м. Старокостянтинів»; 
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від 30 грудня 2021 року № 486 «Про скасування розпорядження про  

приватизацію квартири та анулювання свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно». 

 

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 15 квітня 2010 року № 168 «Про взяття на баланс зовнішніх мереж 

телефонізації житлового масиву «Авіатор»» – до 31 грудня 2022 року; 

від 29 грудня 2016 року № 424 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинова» – до 31 грудня 2022 року; 

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

компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом приміського сполучення» – до 01 березня 2022 року; 

від 25 березня 2021 року № 103 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вулицях міста» – до             

30 березня 2022 року; 

від 13 травня 2021 року № 151 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень на території парку 

культури та відпочинку імені Федорова» – до 30 березня 2022 року; 

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» – до 01 березня 2022 року; 

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» – до 01 березня 2022 року; 

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

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

30 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 28 лютого 2022 року. 

 

3. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від                  

14 листопада 2019 року № 342 «Про затвердження висновку щодо доцільності 

залучення комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (НЕФКО) під гарантію Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області для реалізації інвестиційного проєкту», що 

перебуває на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради, у зв’язку з тим, що відповідний пакет документів на 
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залучення кредиту не погоджено Міністерством фінансів України, термін 

погодження не продовжено та відсутні підстави для реалізації цього проєкту. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


