
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_28  квітня  2022___ року               м. Старокостянтинів                     № _____121________ 
 

 

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 20 квітня 2022 року виконані, а саме: 

від 28 січня 2021 року № 33 пункт 4 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по вул. Незалежності в с. Воронківці»; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території сіл Григорівка, Сахнівці, Росолівці, Бутівці, 

Лажева, Ємці, Загірне»; 

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

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вулицях міста»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. 4 Матросова, 5, вул. Острозького, 66, на 

території Свято-Андріївського храму по вул. Миру»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 7 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 44/3»; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 8 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Попова, 20»; 

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

видалення зелених насаджень по вул. Молодіжна, 8 в с. Сахнівці на території 

Сахновецької загальноосвітньої школи I-III ступенів»; 

від 11 листопада 2021 року № 358 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зеленого насадження по вул. Миру, 1/157,       
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блок 15»; 

від 11 листопада 2021 року № 359 «Про виконання заходів з питань 

оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2021 року»; 

від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вулицях Остриківці, Прокоп’юка, Польова, Нова в                  

с. Самчики»; 

від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Молодіжна в с. Воронківці, вул. Польова в                   

с. Самчики на території стадіону»; 

від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Перемоги, 1 в с. Попівці на території медичного 

пункту тимчасового базування»; 

від 09 грудня 2021 року № 421 пункт 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв чорнобильців, 14»; 

від 09 грудня 2021 року № 422 пункт 6 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Героїв 

чорнобильців, 14»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 1 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 2 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 3 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 4 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 5 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 6 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 7 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 23 пункт 8 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16»; 

від 27 січня 2022 року № 33 пункт 2 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зеленого насадження по вул. Рудяка, 31»; 

від 24 лютого 2022 року № 46 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Н. Фесуна в с. Решнівка біля приміщення 

старостату»; 

від 24 лютого 2022 року № 51 «Про організацію тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі живими квітами з нагоди Міжнародного жіночого 

свята 8 Березня»; 

від 24 березня 2022 року № 85 «Про включення до обліку захисних споруд 

цивільного захисту Старокостянтинівської міської територіальної громади
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протирадіаційного укриття № 86301». 

 

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 26 жовтня 2017 року № 335 пункт 6 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Жукова, 6, вул. Жукова, 8» – до 10 січня 

2023 року; 

від 20 лютого 2020 року № 42 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Федорова, 56» – до 10 січня 2023 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 2 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                     

вул. Ессенська, 2/15» – до 01 січня 2023 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 3 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                      

вул. Миру, 19/3» – до 01 січня 2023 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 4 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по                      

вул. Острозького, 2/4» – до 01 січня 2023 року; 

від 24 грудня 2020 року № 281 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 21» – до 05 грудня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 34 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна, вул. Миру в с. Огіївці, вул Цетральна, 

вул. Нагірна в с. Половинники» – до 10 січня 2023 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 10 січня 2023 року; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Пушкіна, 7» – до 10 січня 2023 року; 

від 29 липня 2021 року № 256 пункт 2 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень на території сіл Веснянка, 

Іршики, Яремичі, Хижники» – до 10 січня 2023 року; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 5 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 1/1 на території міського парку 

культури та відпочинку ім. Федорова» – до 10 січня 2023 року; 

від 11 листопада 2021 року № 357 пункт 9 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Пушкіна, 47» – до 01 грудня 2022 року; 

від 11 листопада 2021 року № 369 «Про встановлення пріоритету на 

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

2022 року; 

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

майна» – до 01 травня 2022 року; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 1 «Про надання дозволу на
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видалення зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 8» – до 01 жовтня 2022 

року; 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 5 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Острозького, 26» – до 10 січня                 

2023 року; 

від 09 грудня 2021 року № 415 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої дитини ОСОБИ» – 

до скасування воєнного стану; 

від 30 грудня 2021 року № 465 пункт 1 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Центральна в                    

с. Іршики» – до 10 січня 2023 року; 

від 30 грудня 2021 року № 465 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Франка, 35» – до             

05 грудня 2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 472 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої дитини ОСОБИ» – 

до скасування воєнного стану; 

від 30 грудня 2021 року № 473 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітньої дитини 

ОСОБИ» – до скасування воєнного стану; 

від 24 лютого 2022 року № 66 «Про взяття на облік безхазяйного майна» – 

до 01 червня 2022 року; 

від 24 березня 2022 року № 84 «Про виділення коштів на ліквідацію 

надзвичайної ситуації» – до 31 грудня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


