
ЗВІТ 
міського голови про свою роботу,  роботу виконавчих органів ради 

та здійснення державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності виконавчих органів міської ради  

за 2018 рік 
 
 
РОБОТА СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Протягом 2018 року відбулось 7 сесій (12 пленарних засідань) ради, на 
яких розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо 1387 питань.  

Так, зокрема, з метою забезпечення дієвого контролю за виконанням 
бюджету міста на 2017 та 2018 роки, ефективності використання бюджетних 
коштів на пленарних засіданнях ради розглянуто звіти про виконання бюджету 
за 2017 рік, І-ий квартал, І-е півріччя та 9 місяців 2018 року, прийнято 5 рішень 
міської ради щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. На 32 сесії 
міської ради 21 грудня 2018 року  затверджено бюджет міста на 2019 рік. 

У сфері регулювання земельних відносин рішеннями міської ради 
передано у власність 311 земельних ділянок, в постійне користування – 18 
земельних ділянок, в тимчасове користування на правах оренди – 29 земельних 
ділянок, продовжено термін оренди 37 земельних ділянок  

Протягом звітного періоду прийнято рішення щодо продажу 15 земельних 
ділянок на загальну суму 1 млн. 189тис. 775 гривень, включення 6 земельних 
ділянок до переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на 
аукціоні, та продажу однієї земельної ділянки у власність на земельних торгах 
(аукціоні). 

Значна увага у звітному періоді приділялась депутатським корпусом  
вирішенню питань щодо регулювання економічних відносин та управління 
об’єктами комунальної власності. Так, у зазначеній сфері прийнято 34 рішення 
міської ради, якими, зокрема, затверджено перелік об’єктів комунальної 
власності, що підлягають приватизації у 2018 році, встановлено місцеві податки 
і збори на 2019 рік тощо. Крім того, було прийнято рішення про проведення 
аудиту фінансової звітності міських комунальних підприємств, а також 
розглянуте питання щодо стану залучення інвестицій в економіку міста. 

На пленарних засіданнях ради протягом 2018 року заслухано звіти про 
підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку 
м.Старокостянтинів на 2017 рік та 6 галузевих програм. 

Рішеннями міської ради затверджено Програму соціально-економічного 
розвитку м.Старокостянтинів на 2018 рік та 11 галузевих програм. 

Активно працювали протягом звітного періоду постійні комісії міської 
ради: 

 з питань стратегічного соціально-економічного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної 
діяльності ; 

з питань будівництва, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. 
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 На засіданнях комісій детально опрацьовувалися всі проекти рішень, що 
виносилися на пленарні засідання ради.  

 
РОБОТА   ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ  РАДИ 
       
     За 2018 рік проведено 27 засідань виконавчого комітету міської ради, на 
яких було прийнято 767 рішень. Найбільше рішень стосувалося питань: 
соціально-економічного-розвитку; 
житлово-комунального господарства; 
містобудування та архітектури;  
соціального забезпечення і захисту громадян; 
юридично-житлових питань. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА 

 
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА 
У 2018 році промисловими підприємствами фактично реалізовано 

продукції на суму 2 млрд. 26 млн. 913 тис.грн., що складає 110,6% у порівнянні 
до 2017року.  

Найбільші обсяги реалізації промислової продукції: 
- Дочірне підприємство «Старокостянтинівський молочний завод» - 757 

млн. 464 тис.грн.; 
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегатекс Індастріал» - 539 

млн. 775 тис.грн. 
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор» - 

238 млн. 625 тис.грн. 
 

 
 
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється 

спрямуванню інвестицій в економіку міста. Основними джерелами 
інвестування є кошти підприємств та кошти бюджетів усіх рівнів. 
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У січні-вересні 2018 році в економіку міста за рахунок усіх джерел 

фінансування спрямовано 144 млн. 15 тис.грн. капітальних інвестицій. У 
порівнянні з минулим роком капітальних інвестицій освоєно на 42 млн. 207 
тис.грн., або 41,5% більше.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано на придбання 
машин і обладнання, будівництво інженерних споруд, нежитлове та житлове 
будівництво. 

ТОВ «Старокостянтинівцукор» продовжено розпочате у 2017 році 
будівництво складу безтарного зберігання цукру силосного типу. 

У серпні 2018 року  розпочав роботу торгівельний центр «Епіцентр». У 
новому торгівельному центрі створено 60 робочих місць. Здійснено благоустрій 
прилеглої до нового торгівельного центру території, прокладені тротуарні 
доріжки, проведено озеленення по вулицях Ессенська та Попова, здійснено 
благоустрій прибудинкових територій сусідніх житлових будинків. 

У жовтні 2018 року розпочав роботу торгівельний центр «АТБ маркет», у 
якому створено 49 робочих місць.  

Для реалізації інвестиційних  проектів в м.Старокостянтинів у 2018 році 
передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
для реалізації наступних проектів: 

реконструкція каналізаційних очисних споруд (профінансовано 48 млн. 
622 тис. 72 грн); 

капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по 
вул.Пугачова, 3 (профінансовано 1 млн. 907,92 тис.грн.). 

Регіональною комісією відібрані проекти, які реалізовувалися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку , обласного та міського 
бюджетів: 
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будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 
покриттям по вул.Прокоп’юка (профінансовано та освоєно з ДФРР – 731,0 
тис.грн.). 

З обласного бюджету передбачені та профінансовані видатки на 
проведення капітального ремонту (утеплення контуру будівлі) 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6  - 4 млн. 756,3 тис.грн. та 
реконструкцію каналізаційного колектору від колодязя №54 до колодязя №57 
по вул.Варчука – 1258,3 тис.грн. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.04.2018 року №116 
затверджений інвестиційний паспорт м.Старокостянтинів на 2018-2020 роки. 

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста станом на 01 жовтня 2018 року 
становили 36 148,3 тис.дол. США і збільшилися порівняно з початком 2018 
року в 15,2 рази.  

Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у 
2018 році виконано робіт  власними силами на суму 62 млн. 305 тис.грн. 

 

 
У січні-вересні 2018 року  введено в експлуатацію  4 тис. 895 кв.м 

загальної площі житла.. 
Продовжувалося будівництво багатоповерхового 161 квартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення 
по вул.Софійська,3, замовник ЖБК «Софійський партал». 

 
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Завдяки 100% виконанню запланованих заходів з підготовки до 

опалювального сезону теплового, водопровідно – каналізаційного, житлового 
та дорожньо-мостового господарств цими підприємствами було забезпечено 
безперебійне проходження опалювального сезону за звітний період. 
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Для оперативного реагування на надзвичайні та нестандартні ситуації під 
час проходження опалювального сезону в місті було утворено оперативний 
штаб, затверджено план взаємодій усіх служб.  

З початку 2018 року комунальним підприємством по експлуатації 
теплового господарства «Тепловик»: 

- проведено модернізацію теплової мережі трубопроводів протяжністю 60 
м.п. (в чотирьох трубному вимірі) на попередньоізольовані на дільниці котельні 
по вул. Прокоп’юка, 4; 

- здійснено монтаж тепломережі попередньоізольованих труб від котельні 
по вул.Героїв чорнобильців, 20; 

- на котельнях підприємства по вул.Попова, 11/1 та по вул.Рудяка, 33 було 
встановлено більш сучасні, ефективні в експлуатації регулятори тиску газу, що 
суттєво впливає на роботу котелень, газоспоживаючого обладнання та на 
надання послуг теплопостачання та постачання гарячої  води для населення; 

Комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства 
«Водоканал» з початку 2018 року: 

- введено в експлуатацію свердловину по вул. Миру на ВНС-1; 
- завершено  роботи по ліквідаціях аварій на самопливних каналізаційних 

колекторах по вул. Варчука (замінено 160 м каналізаційної мережі Ø800 
мм) та  по вул. Миру (замінено 72 м каналізаційної мережі Ø500 мм); 

- розпочато роботи з ліквідації аварії на самопливному каналізаційному 
колекторі по вул. Миру до вул. І.Франка Ø500 мм протяжністю 370 м; 

- продовжуються роботи щодо реконструкції міських каналізаційних 
очисних споруд. 

Житловий фонд, який обслуговує Старокостянтинівська ЖЕК складає 
263 будинки. В 43-ьох будинках проведено поточний ремонт покрівлі. В 46-ти 
будинках проводилося обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових 
систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та 
водовідведення. В 29-ти будинках проведено ремонт під’їздів, проведено 100% 
перевірку  димових та вентиляційних каналів багатоповерхових будинків з 
оформленням відповідних актів. За 2018 р. у житловому фонді виконано 
поточних та капітальних робіт на суму 7 млн. 26 тис.грн.  

У місті  зареєстровано 3 об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку: «Європейський вибір» по вул.Ессенська та «Резиденція 2016» по 
вул.Миру, 68, «Європейське життя» по вул.Героїв Небесної Сотні, 5/6,  5/7,  
вул.Ессенська, 33/1, 33/2. 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове 
підприємство обслуговує   306,6 км доріг, 86,9 км тротуарів, 113 автобусних 
зупинок, 72 км мережі зливової каналізації і ряд інших об’єктів інфраструктури 
міста. За підприємством закріплено 13,2 тис.м2 площі, яка потребує щоденної 
капітальної очистки. 

У 2018 році підприємство виконало роботи по капітальному та поточному 
ремонту доріг та тротуарів на суму 7,2 млн.грн.  

 капітальний ремонт пров.Яворницького; 
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 поточний ремонт вул.Миру, Острозького, Попова, Закузьминської, 
Черняховського, Пушкіна, Сковороди, Борлуцького, Залізничної, І.Франка, 
Матросова, Толстого, Жовтнева, Челюскіна, Старомлинська, Вишневецького та 
ряд інших вулиць та провулків.; 

 облаштовано парковки для стоянки автомобілів по вул.Попова,28/1, 
Острозького,41; 

 облаштовано тротуар від вул.Героїв Небесної Сотні до автобусної 
зупинки та посадочну площадку на автобусній зупинці біля ТЦ «Анастасія» по 
вул.Миру. 

Встановлено комплекс світлофорного об’єкту на перехресті 
вул.Острозького та Черняховського. 

Виготовлено, встановлено та облаштовано 8 автобусних павільйонів. 
Придбано міні-трактор з навісним обладнанням, 2 газонокосілки, 1 

мотокоса та вібромеханізм. 
Встановлено стеллу «Герої не вмирають» та перенесено пам’ятний знак 

«Герої Небесної Сотні». 
Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств проводить 

роботи по утриманню та благоустрою об’єктів міста: міське кладовище, 
міський полігон твердих побутових відходів, міський парк культури та 
відпочинку ім. О.С.Федорова, міська лазня. 

Підприємством надаються послуги з вивезення та утилізація ТПВ від 
жителів багатоквартирних житлових будинків та приватного сектору, 
підприємств, установ, організацій міста. У 2018 році підприємством проведено 
ремонт міської лазні, збудовано 3 гаражні бокси, закуплено штучну новорічну 
ялинку,  ялинкові електричні гірлянди та світлодіодні фігури. 

Обслуговування та забезпечення належного функціонування електромереж 
зовнішнього освітлення вулиць та кварталів у вечірній та нічний час здійснює 
мале комунальне підприємство “Міськсвітло”. На балансі підприємства 
знаходиться 93,1 км., повітряних ліній, 10,5км. кабельних ліній. 

У 2018 році проведено заміну  світильників з натрієвою  лампою  на 
двухконсоліні світильники з лампою LED по вул.Грушевського, 
вул.Острозького, вул.Миру, вул.І.Франка в кількості  131 штук. Виконано 
роботи по відновленню мереж зовнішнього освітлення по вул.Газопровідна, 
вул.Заїкіна, пров. Татарський, вул.Стельмаха. З метою економії електроенергії 
проведено заміну ламп розжарювання  на лампу LED в кількості 630 штук,   
проведено  заміну старих корпусів світильників на нові в кількості 351 штука.  

 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
У 2018 році підготовлено та прийнято 2 регуляторні акти:  
 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

м.Старокостянтинів.»  
 «Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах 

загального користування в м.Старокостянтинів.» 
На офіційному сайті виконавчого комітету міської ради є розділ 

«Регуляторна політика» на якому розмішена інформація про здійснення 
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регуляторної діяльності Старокостянтинівською міською радою та її 
виконавчим комітетом. 

Міською радою та її виконавчим комітетом регуляторна діяльність 
здійснювалася з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 
ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ. СПОЖИВЧИЙ РИНОК. 
В місті нараховується 304 стаціонарних підприємства торгівлі, 29 об’єктів 

громадського харчування, 159 об’єктів побутового обслуговування та 280 
об’єктів дрібно-роздрібної мережі. 

У 2018 році в місті відкрито 5 закладів торгівлі, 1 - громадського 
харчування та 3 – побуту. 

За січень-вересень 2018 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі 
становить 250 млн. 508 тис.грн., індекс фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту підприємств  до відповідного періоду минулого року становить 
121,7%. 

Підприємствами сфери послуг за січень – вересень 2018 року реалізовано 
послуг для всіх споживачів на суму 84 млн. 804,2 тис.грн., що становить 121,7% 
до відповідного періоду минулого року (в тому числі населенню 30 853,0 
тис.грн.). 

 
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. 
Важливу роль у розвитку економіки міста відіграють суб´єкти малого 

підприємництва, які забезпечують наповнення міського бюджету, створюють 
нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва. Особлива 
роль відводиться малому підприємництву у вирішенні проблем зайнятості 
населення. 

В сфері малого бізнесу міста станом на 01.01.2019 року зареєстровано 215 
малих підприємств.  
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Станом на 01.01.19 зареєстровано 2080 фізичних осіб – підприємців.  
На протязі 2018 року зареєструвалось 424 фізичних осіб - підприємців та 

271 особа  припинила свою підприємницьку діяльність. 
Загальні надходження до бюджету міста від діяльності малого 

підприємництва за 2018 рік становить 38 млн. 271тис. 800 грн., що складає 8,2% 
від загальних надходжень до місцевого бюджету та становить 113,3% до 
надходжень 2017 року. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ЦІН 
 
Доходи 
За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів 

(обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 162 млн. 
952 тис.100 грн., що становить 97,6% річних планових показників та 124,3% до 
фактичних надходжень 2017 року. 

 
В середньому по місту на одного жителя припадає 4 тис. 678 грн. власних 

надходжень доходів загального фонду. 
Загальна структура надходжень до загального фонду бюджету міста 

наведена на діаграмі. 
 

 
 
 
 

162952,1

304574,3

Структура доходів загального фонду місцевого 
бюджету за  

2018 рік (тис.грн.)

Власні надходження 162952,1 Трансферти 304574,3

103016,5
26405,2

12567,2

17816,6

3120,6 14,4 0,8

10,8

Структура надходжень місцевих податків і зборів за 2018 рік

податок та збір на доходи фізичних 
осіб   

податок на майно 

акцизний податок 

єдиний податок 

неподаткові надходження

податок на прибуток підприємств  

доходи від операцій з капіталом 

туристичний збір 
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Трансферти  
 
Структура  надходження до загального фонду бюджету міста субвенцій з 

державного бюджету у 2018 р. 
 

 

Назва трансферту Сума 
Питома 
вага, % 

Субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми  46837,4 14,9 

Субвенція на утримання дітей-сиріт 379,5 0,1 

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій  124213,8 39,4 
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій по 
твердому паливу 123,3 0,04 
Субвенція на будівництво (придбання) житла для 
сімей загиблих військовослужбовців 795,2 0,3 
Субвенція на будівництво (придбання) житла для 
дитини - сироти 334,8 0,1 
Інша субвенція з обласного бюджету соціальної 
спрямованості 77,7 0,02 
Субвенція на погашення різниці в тарифах 763,9 0,2 
Субвенція на заходи щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій  47650,0 15,1 
Медична субвенція 32179,6 10,2 
Освітня субвенція 46073,1 14,6 
Субвенція  оснащення загальноосвітніх закладів 
комп’ютерною технікою та кабінетами 2371,4 0,8 
Субвенція на підтримку освітнім потребам 183,3 0,06 
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» 764,6 0,2 
Інша субвенція з обласного бюджету на  капітальний 
ремонт ЗОШ №6 6014,6 1,9 
Інша субвенція зі Львівського обласного бюджету на 
облаштування полігону твердих побутових відходів 4000,0 1,3 
Дотація на оплату енергоносіїв по загальноосвітнім 
закладам 961,9 0,3 
Реверсна дотація 1198,3 0,4 
Всього  314922,4 100,0% 
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Видатки 
Структура видатків загального фонду місцевого бюджету в розрізі 

основних галузей та їх питома вага в загальній сумі видатків за  2018 рік: 

 

46837,4
124213,9

795,2
123,3 46073,1

32179,6

47650
183,3

961,9
5177,1

Субвенція на виплату ту допомог сім"ям з дітьми 

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій 

Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій по твердому паливу

Освітня субвенція

Медична субвенція

Субвенція на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

Субвенція на підтримку освітнім потребам

Додаткова дотація

Інші субвенції 

30551,8

119531,1

187004,9

15609,2 3863,9
3211,4

32179,6

9362,2
2671,3

Структура видатків загального фонду в розрізі основних галузей
за  2018 рік(з врахуванням субвенцій)

Державне управління 30551,8

Освіта 119531,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 187004,9

Житлово-комунальне господарство 15609,2

Культура і мистецтво 3863,9

Фізична культура і спорт 3211,4

Медична субвенція 32179,6

Транспорт та дорожнє господарство  9362,2

Інші галузі  2671,3
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Видатки загального фонду місцевого бюджету за 2018 рік  складають 403 
млн. 985 тис 397 грн. або 97,1% до річного плану. В структурі видатків значну 
питому вагу складають видатки на утримання установ соціально-культурної 
сфери. 
 - освіта – 119531,1 тис.грн., або  29,5%; 

- соціальний захист –  187004,9  тис.грн., або  46,3%; 
         - державне управління – 30551,8 грн., або  7,5%; 

- культура – 3863,9  тис.грн., або  1,0%; 
- житлово - комунальне господарство – 15609,2 тис.грн., або  3,9%; 
- транспорт та дорожнє господарство – 9362,2  тис.грн., або  2,3%; 
- фізкультура і спорт – 3211,4 тис.грн., або  0,8%; 
- медична субвенція – 32179,6 тис.грн., або  8,0%; 
- інші галузі – 2671,3  тис.грн., або  0,7%; це є видатки на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха, засоби 
масової інформації, видатки на програми діяльності органів місцевого 
самоврядування та медична субвенція. 

 
Захищені статті видатків за звітний період профінансовано в сумі  336 млн. 

453 тис. 400 грн., або 84,3% до всіх видатків загального фонду бюджету міста. 
В ході виконання бюджету міста виникали тимчасові касові розриви по 

захищених статтях видатків. На їх покриття за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку було отримано 18 короткотермінових позик на 
загальну суму 45 млн. 629 тис. 081 грн. та повернено в повній сумі. 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  ОСВІТИ 

 
Міська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус значну увагу 

приділяють розвитку освіти міста.  
У місті проживає  7232 дитини  віком від 0 до 18 років.   
Дошкільною освітою  охоплено 1674 дитини. 

 

4519

1674

2539

Кількість дітей у навчальних закладах 
міста Старокостянтинова

Заклади загальної 
середньої освіти

Заклади дошкільної освіти

Заклади позашкільної 
освіти
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У  закладах загальної середньої освіти міста навчається 4519  учнів. 
У системі позашкільної освіти освітніми послугами охоплено 2539 дітей. 
Пріоритетним напрямом роботи міської влади залишається розвиток 

інклюзивної освіти. З метою забезпечення реалізації права на освіту та 
психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 
місті утворено інклюзивно-ресурсний центр.     

На даний час інклюзивно-ресурсний центр функціонує на базі 
Старокостянтинівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4. 

Протягом  року  було виділено 119 тисяч 748 гривень  на оплату видатків 
для придбання спеціальних засобів необхідних для проведення корекційно-
розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. 
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З метою соціального захисту учасників освітнього процесу за рахунок 
коштів місцевого бюджету організовано безкоштовне харчування дітей 
пільгових категорій та учнів 1-4 класів. 

На забезпечення організації якісного харчування протягом 2018 року було 
виділено 6 мільйонів 753 тисячі 869  гривень, в тому числі: 
- для закладів дошкільної освіти - 2 мільйони 592 тисячі  гривень;  
- для закладів загальної середньої освіти - 4 мільйони 161 тисяча  869 гривень. 
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Протягом оздоровчої кампанії 2018 року коштом місцевого бюджету 

охоплено послугами оздоровлення та відпочинку 294 дитини пільгових 
категорій, на що було виділено  880 тисяч гривень. 

 
 

Для забезпечення максимального розвитку та вдосконалення здібностей 
дітей, підтримки творчої обдарованості та заохочення  педагогічних 
працівників, з місцевого бюджету виділено 424 тисяч 891 гривня. 
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З 1 вересня  2018 року розпочалося навчання дітей за Концепцією «Нова 

українська школа». 
З метою належної організації освітнього простору Нової української 

школи  було придбано  17 комплектів шкільних меблів, комп’ютерного 
обладнання та дидактичного матеріалу на суму  1мільйон  356 тисяч 146 
гривень. 

Для забезпечення якісної сучасної загальної середньої освіти  за рахунок 
коштів місцевого бюджету було придбано 25 навчальних кабінетів природничо-
математичних предметів на суму 740 тисяч гривень. 
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     У місті створено належні умови для здобуття якісної освіти. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ  У СПРАВАХ  ДІТЕЙ 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради забезпечує на 

території міста реалізацію державної політики щодо соціально-правого захисту 
дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності. 

На обліку служби у справах дітей перебуває 43 дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, з них 12 дітей-сиріт, 31 дитина, 
позбавлена батьківського піклування. Протягом звітного періоду 7 дітей 
поставлено на первинний облік, 6 дітям надано статус дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 1 дитині надано статус дитини-сироти. 

Під опікою та піклуванням громадян перебуває 37 дітей, в прийомних 
сім’ях – 4 дитини, тобто сімейними формами виховання охоплено усіх дітей 
даної категорії.  

На території міста функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано 
житло 1 особі з числа дітей-сиріт. 

На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради 
перебуває 11 дітей з 6 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. 

Протягом 2018 року проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав 
дитини виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 124 питання 
щодо захисту соціальних та майнових прав дітей. 

Службою у справах дітей здійснюється контроль за умовами виховання, 
проживання і утримання дітей, що перебувають під опікою та піклуванням 
громадян, прийомних дітей та дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. 

 



21 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Реалізація заходів у галузі молодіжної політики здійснюється в рамках 

міської програми «Молодь Старокостянтинова». У 2018 році на виконання 
завдань Програми з міського бюджету було витрачено 50 тис. грн.  

 
З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї та материнства 

у 2018 році продовжив свою роботу молодіжний клуб «Сім «Я».  
Управлінням у справах сім’ї та молоді здійснювався прийом громадян та 

підбір кандидатур з числа дітей пільгових категорій міста Старокостянтинова, 
які бажають направити дитину на оздоровлення. Відповідно до розподілу 
путівок Хмельницькою ОДА, на оздоровлення направлено 43 дитини пільгових 
категорій до Українського дитячого центру «Молода гвардія» та Державного 
підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та інших 
обласних закладів оздоровлення та відпочинку. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
В місті створена спортивна база: 2 стадіони, 9 майданчиків з гімнастичним 

обладнанням, 2 футбольних поля, 9 спортивних майданчиків, 3 майданчики зі 
штучним покриттям, 5 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 4 
тренажерних зали, 10 спортивних залів, 4 тренажерні майданчики, 3 тири.   

2
9

9

35
4

3 4

10
2

стадіон майданчики з гімністичним обладнанням

футбольні поля спортивні майданчики

майданчики зі штучним покритям приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять

тренажерні зали спортивні зали

тири тренажерні майданчики

     
Успішно працює дитячо-юнацька спортивна школа, де функціонують 7 

відділень: волейболу, футболу, легкої атлетики, шахів, баскетбол, тхеквондо, 
боксу, гандболу, які відвідують 390 вихованців.  

Чемпіонами та призерами обласних змагань ставали спортсмени в таких 
видах: легка атлетика, волейбол, футбол, шахи, спортивні танці,  баскетбол, 
тхеквондо.  

Призери чемпіонату України  та Всеукраїнських змагань з легкої атлетики  
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В склад збірної України з волейболу (ю-15) входить Гуменюк Вадим. 

Члени збірної області з легкої атлетики  Козачук Дмитро, Авдєєв Богдан, 
Коломійчук Борис, Нараєвська Марія, Коцюрба Сергій, Войтюк Іван, 
Загородній Віталій, Чабанюк Артем, Горбачов Роман, Стримецька Валерія.  

Члени збірної області з волейболу Іванюк Іван, Гуменюк Вадим, Міщенко 
Назар, Загоруйко Андрій, Коваленко Даніїл.  

 
 
На виконання міської комплексної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017 – 2021 роки в 2018 році передбачені  та профінансовані кошти в 
сумі 623060 грн. для розвитку олімпійських видів спорту та 49050 грн. для 
розвитку не олімпійських видів спорту. За кошти, які виділені міським 
бюджетом, відділом з фізичної культури і спорту проведено 13 навчально-
тренувальних збори для підготовки спортсменів до змагань; забезпечено участь 
спортсменів у 62 обласних та 6 Всеукраїнських змаганнях. 

В місті створені та функціонують 14 громадських організацій спортивного 
напрямку,  2 федерації зі спорту, відділення спортивної школи з рукопашного 
бою «Самсон право».  

Забезпечено підтримку ветеранського спортивного руху. Спортсмени 
брали участь у змаганнях з волейболу, чемпіонаті області з футболу, чемпіонаті 
області з шахів, змаганнях з настільного тенісу. Загальна кількість учасників 34 
чоловік.  
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ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН    

 
За 2018 рік відділом з питань регулювання земельних відносин  було 

підготовлено та винесено на розгляд сесії міської ради 1026 проектів рішень: 
- вилучення земельних ділянок –8,  
- надання у користування –33,  
- про поновлення договорів оренди – 40,  
- про внесення змін до рішень сесії міської ради – 52,  
- проведення експертної грошової оцінки землі – 19,  
- надання у власність – 209, передачі у власність – 84,  
- надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок – 24,  
- надання дозволів на  розробку  проектів відведення  земельних ділянок – 

319,  
- продажу земель – 18, що перебувають у власності територіальної громади 

міста.   
Відділ брав участь у вирішенні земельних спорів у порядку встановленому 

чинним законодавством України. За звітний період  вирішено 31 земельний 
спір: 24 спори щодо встановлення меж земельної ділянки та 17 звернень про 
погодження технічної документації із землеустрою без підпису суміжного 
землекористувача.  

Було погоджено 233 технічні документації із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

За звітний період було поставлено на чергу 171 учасник антитерористичної 
операції для одержання земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Протягом звітного періоду  надійшло – 1244 звернення від фізичних та 
юридичних осіб з питань, що належать до компетенції віддіду  з питань 
регулювання земельних відносин. 

  
ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ   

 
У 2018 році відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету 

міської ради розглянуто 468 звернень громадян та організацій, видано 100 
будівельних паспортів забудови на садибних земельних ділянках, 3 паспорти 
прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, на 
засіданнях виконавчого комітету розглянуто 263 звернення та прийнято 
відповідні рішення. Підготовлено та видано 52 містобудівні умови та обмежень 
для проектування об’єктів будівництва, зокрема для проектування олійно-
екстракційного заводу, берегоукріплення берегів річок Случ та Ікопоть, 
будівництво готельно-ресторанного комплексу та комерційного комплексу 
будівельних та господарських товарів, реконструкція нежитлової будівлі під 
амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул.1 Травня, 
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реконструкцію покрівлі ДНЗ №5, будівництво інших комерційних та 
виробничих будівель. 

 Протягом 2018 року від забудовників до міського бюджету надійшло 
2586889 грн. коштів пайової участі замовників будівництва, що в 4.2 рази 
більше минулого року. Зазначені кошти були використані на ремонт та 
будівництво об’єктів соціальної та інженерно-траспортної інфраструктури 
міста. 

У 2018 році інститутом територіального планування розроблено Детальний 
план території в межах вул.Попова, вул.Миру, скверу «Центральний» та парку 
ім. Федорова в місті Старокостянтинів. Місто забезпечено містобудівною 
документацією.  
 
ПОВНОВАЖЕННЯ    ДАБК 

 
Відділом державного архітектурно-будівельного контролю 

виконавчого комітету міської  ради за  2018 рік проведена наступна робота: 
Надано дозвільних документів  на початок виконання підготовчих та 

будівельних робіт на 147 об’єктах. 
Прийнято і зареєстровано  декларацій та актів про готовність  до 

експлуатації об’єктів – 52, видано сертифікатів – 1. Перевірено 52 об’єкти щодо 
дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної 
документації, будівельних норм і стандартів, із них складено 10 
адміністративних справ. 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  ОХОРОНИ,  РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА БЛАГОУСТРОЮ 

  
В результаті обстежень території міста за 2018 рік було надано 87 приписів 

про дотримання «Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, 
додержання тиші в громадських місцях на території міста Старокостянтинів» та 
складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП. 
Проведено 9 спільних рейдів з представниками Старокостянтинівського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та 
Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у 
Хмельницькій області щодо недопустимості спалювання залишків рослинності, 
сміття на території підприємств, установ, організацій, домоволодінь, земельних 
ділянках та інших місцях; 11 рейдів спільно з представником Державної 
екологічної інспекції в Хмельницькій області щодо виявлення незаконної 
рубки, торгівлі шпильковими насадженнями, незаконної торгівлі первоцвітами 
та живими водними ресурсами на території міста Старокостянтинова.  

Через засоби масової інформації оформлено 9 публікацій з питань 
дотримання правил благоустрою та охорони навколишнього природного 
середовища на території міста. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ   
 
Особлива увага зосереджується на реалізації заходів спрямованих на 

підвищення рівня заробітної плати та легалізацію трудових відносин. Завдяки 
спільній роботі органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, 
керівників підприємств установ та організацій станом на 01 січня 2019 року 
заборгованість по заробітній платі відсутня. Питання стану виплати заробітної 
плати на підприємствах міста та її легалізації розглядалися на 24 засіданнях 
галузевих дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради. На 
засіданнях заслухано 98 керівників підприємств, організацій, фізичних осіб-
підприємців. За результатами проведених заходів легалізовано 194 робочих 
місця. За аналізом середній рівень заробітної плати за рік становив 7702 грн. 
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Діаграма “Рівень заробітної плати (за 2016-2018 роки)”
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Управлінням соціального захисту населення забезпечено призначення та 

виплату населенню міста державних соціальних допомог, компенсацій, пільг та 
субсидій. 

Загальна сума виплат по державних допомогах за 2018 рік становила понад 
48 млн.грн.  
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У 2018 році 8200 домогосподарств міста користувалися пільгами та 

субсидією на житлово-комунальні послуги. Загальна сума призначень 
становила понад 124 млн. 325 тис.грн.  
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Виконавчим комітетом забезпечено виконання 8 міських соціальних 

програм, на реалізацію яких із бюджету міста було виділено 10  млн. грн. Із них 
6 млн.  206 тис.грн. спрямовано для забезпечення компенсації проїзду 
пільгових категорій населення міста, учнів навчальних закладів та оплати 
послуг зв’язку. 

На реалізацію міської програми соціального захисту населення до 2021 
року було виділено 2 млн. 379 тис.грн., із них понад 1 млн. 521 тис.грн. 
спрямовані на надання одноразової 
матеріальної допомоги на лікування, 329 
тис.грн. - допомога сім’ям загиблих 
(померлих) під час виконання службових 
обов’язків в зоні проведення АТО та 
особам з інвалідністю внаслідок війни. 

На виконання Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей - мешканців 
м.Старокостянтинова виділено 301 
тис.грн. 

У 2018 році вирішено питання щодо 
виділення державної компенсації на 
придбання житла для особи з 
інвалідністю внаслідок війни ІІ групи на 
загальну суму 795 тис.грн. 

Проведено низку заходів 
спрямованих на вшанування учасників 
АТО та членів сімей загиблих, 
організована робота по підтримці 
волонтерської діяльності, спрямованої на 
надання допомоги учасникам АТО. 
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Діаграма “Кількісні та фінансові показники по пільговому 
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(за 2016-2018 роки)”



30 
 

 
 

Виконавчим комітетом забезпечена співпраця із громадськими організаціями 
міста, серед яких – міськрайонна рада ветеранів, спілка ветеранів Афганістану, 
міський осередок Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”, “Учасники АТО”. На розвиток зазначених організацій із 
бюджету міста у минулому році виділені цільові кошти на загальну суму 65 
тис.грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 

1006 Учасників бойових дій в зоні проведення АТО 

9 Осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи  

5 Осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

13 Сімей загиблих (померлих) Учасників бойових дій в зоні 
проведення АТО 
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Протягом 2018 року у сфері соціального обслуговування населення 

забезпечували свою діяльність 4 соціальних центри, послуги яких отримали 
понад 7 тисяч осіб різних категорій.  
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Послуги Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) протягом 2018 року отримували 1998 мешканців міста. 
Понад 30 видів соціальних послуг надавалися відділенням соціальної допомоги 
вдома та відділенням надання адресної натуральної та грошової допомоги.  
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Підопічні Центру, а це громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, 

самотні, діти війни, мали можливість отримувати послуги прання, пошиву та 
ремонту одягу, ремонту взуття, послуги перукаря тощо.  

 

 
Протягом звітного періоду із міського бюджету додатково було виділено 

65 тис.грн. для придбання продуктових наборів та засобів гігієни для 511 
підопічних центру. 

Від надання платних соціальних послуг територіальним центром отримано 
139 тис.грн. 
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Старокостянтинівським міським кризовим центром забезпечено 
впровадження заходів по запобіганню та протидії домашньому насильству. 

 

 
 
Протягом 2018 року до Центру звернулося 193 особи, розглянуто 68 

повідомлень про факти вчинення насильства в сім’ї, що надходили від 
правоохоронних органів. За результатами роботи надано 419 консультацій, 75 
сімей отримали комплексну допомогу по вирішенню соціально-побутових 
проблем. 
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Проведено 42 просвітницько-профілактичні заходи. 
 

 
Виконавчим комітетом забезпечується підтримка сімей, в яких 

виховуються діти з інвалідністю. В даному напрямку здійснює діяльність центр 
комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, який відвідує 17 дітей. 
Перебування у центрі, харчування, перевезення, реабілітаційні послуги для 
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дітей є безкоштовними та здійснюються за рахунок коштів міського бюджету. 
У 2018 році на зазначені потреби було виділено 1 млн. 494 тис.грн. 

 
Завдяки функціонуванню Служби соціального патронату 125 осіб 

отримали реабілітаційні послуги безпосередньо за місцем проживання дітей з 
інвалідністю. 
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Успішно реалізовує соціальні програми стосовно молодих сімей та молоді 
міста Регіональний Центр раннього розвитку дитини. В Центрі протягом 
минулого року пройшли навчання 125 молодих сімей з дітьми. 

Спеціалізовані служби, які діють при Центрі, надають кваліфіковану 
допомогу молодим батькам та проводять заходи з раннього розвитку дітей. 

 

 
Всього протягом 2018 року спеціалістами Центру було надано 2637 

соціально-психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних та 
інформаційних послуг.  
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З минулого року в Центрі впроваджуються елементи інклюзивної освіти з 
метою виявлення та корекції небажаних відхилень у розвитку та поведінці дітей 
раннього віку.  
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Виконавчим комітетом міської ради забезпечено проведення заходів в 
рамках Програми підтримки сімей міста до 2020 року, на реалізацію якої із 
міського бюджету було спрямовано 100 тис.грн. Протягом року у місті 
відбулися фестивалі родинної творчості, конкурси молодої сім’ї, святкові 
заходи до Дня Матері та Дня сім’ї. 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  КУЛЬТУРИ         
 

У 2018 році на реалізацію основних завдань галузі культури   виділено 
10 міліонів 390,00  тисяч грн.  

Установами культури міста надано платних послуг  на 605 тисяч грн., що  
на 33 % більше ніж у 2017 році. 

 

 
 
За рахунок зазначених коштів здійснювалася діяльність:  

2-х початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;  
3-х міських бібліотек; 
міського будинку культури; 
муніципального духового оркестру та історико-культурного центру-музею 
«Старий Костянтинів»; 
проведені поточні ремонти; 
придбані сценічні костюми, музичні інструменти, комп’ютерна техніка тощо. 
 Контингент шкіл  естетичного виховання становить 500 учнів. З них – 221 
учень користується пільгами у платі за навчання. Це діти-сироти, діти з 
інвалідністю, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти учасників 
бойових дій. 
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70 учнів мистецьких шкіл міста посіли призові місця на 5–ти 

Міжнародних, 6-ти Всеукраїнських та 15-ти обласних фестивалях, конкурсах, 
олімпіадах, виставках.   Така молодь – це мистецький фундамент нашого  
суспільства.  Цьому сприяла створена система виховання талантів через 
залучення творчих креативних фахівців. 
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У дитячій музичній школі імені М.Кондратюка працює 19 учнівських та 9 

творчих  викладацьких колективів, які  мають творчий потенціал.  
          Діяльність бібліотек міста була спрямована на забезпечення вільного та 
безперешкодного доступу населення до будь-якої інформації.  

Активно впроваджуються ефективні форми роботи популяризації книги. 
Бібліотечний фонд поповнено на 31,0 тисячу грн. 

Управлінням культурної політики і ресурсів проведено 106 культурно-
мистецьких заходів, які проходять яскраво, насичено, на високому 
професійному рівні.  
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2018 році відбулися міські заходи щодо відзначення Дня Соборності 
України,  Дня Захисника України та Дня українського козацтва,  Дня Гідності 
та Свободи, Дня  Державного Прапора, Дня української вишиванки, 
вшанування пам’яті Героїв Крут, Дня міста та інші.  Метою цих заходів є  
виховання поваги до історичних та культурних надбань українського народу, 
почуття національної гідності, патріотизму. 
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З метою  відродження народних традицій на території Замку князів 

Острозьких  проводились: 
- свято колядок, щедрівок «Різдвяна Зірка»; 
- етнофестиваль «Болохівські гостини - 2018»;  
- фестиваль середньовічної культури «StarkonFest»; 
- святкове богослужіння та освячення води на Водохреща,фестиваль колядок та 
щедрівок «Нова радість стала» біля Замку князів Острозьких. 
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Ми пишаємося творчими колективами міста, які кожного року 
поповнюють скарбничку нагород за перемоги у престижних конкурсах, 
оглядах, фестивалях та є активними  учасниками  міських заходів.  

 



50 
 

 



51 
 

 
-народний аматорський хор «Доброслав» (кер. Геннадій Зелінський);  
-муніципальний духовий оркестр (кер. Юрій Галайчук);   
-дитячий  спортивно-танцювальний клуб «Твіст» (кер. Сергій Журавський) та  
спортивно-танцювальний клуб «Данс-ліцей» (кер. Олександр Шевчук); 
-зразковий танцювальний колектив «Арабеск» (керівник  Оксана Буєва); 
-гурток художньої гімнастики «Грація» (керівник Лариса Плахотнюк); 
-молодіжний гурт «Сова» (керівник Сергій Олійник). 

 
На території міста знаходяться 29 пам’яток: 

-  3  пам’ятки архітектури національного значення; 
-  2  пам’ятки археології місцевого значення; 
-  24  пам’ятки  історії та культури місцевого значення. 
 У 2018 р. наше місто відвідало більше 20 тисяч туристів. 
 Історико-культурним центром-музеєм «Старий Костянтинів» надано  
платних послуг на суму 81 тисячу грн. та залучено благодійних коштів на суму 
64 тисячі грн. 
 Розроблено проектно-кошторисну документацію, здійснено дослідження  
території Замку,  проведені поточні  ремонти пам’яток місцевого значення на 
суму 410 тисяч грн.   

У місті функціонують 12 релігійних конфесій, 2 об’єднання національних  
меншин та створені сприятливі умови для їх вільного функціонування.   
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 У місті відбулося чимало  важливих  міських заходів релігійного та 
світського характеру, які служать підтвердженням постійної співпраці між 
органами місцевого самоврядування та релігійними громадами міста. 
 
 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ  
ГРОМАДЯН 

В звітному періоді міським головою видано 415 розпоряджень з основної 
діяльності. Також підготовлено 951 розпорядження з кадрових питань. 

Протягом 2018 року до виконавчого комітету міської ради надійшло  1500 
звернень громадян.  

Основними питаннями, що порушуються громадянами є: питання надання 
матеріальної допомоги та питання житлово-комунального господарства. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ  ЩОДО  ДЕРЖАВНОГО  РЕЄСТРУ  ВИБОРЦІВ 

Станом на  31 грудня 2018 року до Державного реєстру виборців включено 
27877 виборців нашого міста. 

Щомісячно відділ проводив поновлення бази даних Реєстру. Згідно 
поданих відомостей: 

Всього у Реєстрі зазнало змін 5662 записів. 
 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ  ЮРИДИЧНО-ЖИТЛОВОГО ВІДДІЛУ 

Юридично-житловим відділом виконавчого комітету міської ради 
забезпечується організація та проведення засідань громадської комісії з 
житлових питань, що створена для попереднього вирішення житлових питань 
жителів міста. 

У 2018 році  було  проведено 24 засідання громадської комісії з житлових 
питань.  

Станом на 01.01.2019 року на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті міської ради перебуває 1370 сімей з них: 527 – для отримання житла в 
першочерговому порядку та 185 – для отримання в позачерговому порядку. 

На соціальному квартирному обліку перебувають 53 одинаки та сім’ї, що 
потребують соціального захисту з них: 37 – в першочерговому порядку та 10 в 
позачерговому. 
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За 2018 рік на засіданнях адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті міської ради розглянуто 47 протоколів про адміністративні 
правопорушення. За наслідками розгляду накладено 34 штрафи та 6 
попереджень. Добровільно  громадянами було сплачено 3144 грн. 

При виконавчому комітеті міської ради здійснює свою діяльність 
громадська приймальня з надання безоплатної первинної правовоїдопомоги. За 
звітний період було надано 19 консультацій громадянам.  

 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

На даний час в ЦНАПі громадяни та суб’єкти господарювання мають 
можливість отримати 214 адміністративних послуги. 

Протягом 2018 року до ЦНАПу звернулося 11470 суб’єктів звернень щодо 
отримання адміністративних послуг, що на 10% більше ніж у минулому році 
(дивись діаграму). 

 
Кількість наданих адміністративних послуг через ЦНАП 
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Найбільш поширені послуги ЦНАПу за 2018 рік  
 

  
З початку 2018 року фізичні та юридичні особи, які звернулися за 

отриманням адміністративних послуг, сплатили до міського бюджету міста 
Старокостянтинова кошти в сумі 542 тис.грн. 

 
Відділом з питань державної реєстрації виконавчого комітету міської 

ради  протягом 2018 року було розглянуто 2932 звернення громадян. з них: 
У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень – 1960. 
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно – 977; 
Державна реєстрація іншого речового права – 112; 
Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 58; 
Державна реєстрація обтяження нерухомого майна –  24; 
Державна реєстрація іпотеки – 16; 
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 
формі інформаційної довідки – 773.  

У сфері державної реєстрації юридичних - фізичних осіб підприємців – 
972. 
Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті 
виділу, злиття, перетворення, поділу)– 14; 
Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу – 1 
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін до відомостей про юридичну особу – 
58 
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Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації – 1 
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 
– 4 
Держана реєстрація рішення про припинення юридичної особи – 7 
Державна реєстрація внесення змін до складу ліквідаційної комісії- 4 
Державна реєстрація фізичної особи – підприємця – 417 
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що 
містяться  в ЄДР – 172 
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи  
підприємця – 290 
Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця 
зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в ЄДР - 4 

 
Відділом з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету 

міської ради протягом 2018 року  проведено: 
- реєстрацію місця проживання  всього 4285 осіб. 
 

              
- реєстрація місця перебування - 32 особи. 

Реєстрація за 
паспортом 

громадянина 
України

Реєстрація за 
свідоцтвом про 
народженняч

Реєстрація за 
посвідкою на 

постійне 
проживання

Реєстрація за 
посвідкою на 
тимчасове 
проживання

3140

1111

13 7

Здійсненно реєстрації місця проживання у 
2018 році
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-  зняття з реєстрації місця проживання   - всього 3657 осіб. 
 

 
 
Опрацьовано 688 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання 

осіб із інших областей. 
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Виявлено та проведено скасування зняття з реєстрації місця проживання 

по 2 особах в зв’язку із порушенням вимог законодавства. 
Відділом видано: 
- 16551 довідок про склад сім’ї; 
- 4222 довідки про реєстрацію місця проживання особи та перебування 

особи; 
- 849 повідомлень про зняття з реєстрації та довідок про зняття з 

реєстрації. 
Проведено зміну нумерації будинків, перейменування вулиць у 986 

паспортних документах.  
Всього відділом було опрацьовано 2340 запитів та надано 1736 відповідей.  

Розглянуто 161 звернення громадян. 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА  РОБОТА 

За 2018 рік організаційно-контрольним відділом виконавчого комітету 
міської ради проведена наступна робота: 

На державному рівні: 
- підготовлено 1 проект рішення виконавчого комітету міської ради  з 

питань  присвоєння почесного звання “Мати – героїня”, матеріали надіслані в 
Хмельницьку обласну державну адміністрацію. 

На обласному рівні : 

Здійсненно 
зняття з 

реєстрації місця 
проживання у 

2017 році

Здійсненно 
зняття з 

реєстрації місця 
проживання у 

2018 році

2066

3657

Порівняльна таблиця 
щодо кількості знятих 
з реєстрації осіб у 
2017‐2018 роках



59 
 

- 4 особи нагороджені Почесною Грамотою Хмельницької обласної 
державної адміністрації; 

- 2 особи Подякою Хмельницької обласної державної адміністрації; 
- 4 особи нагороджені Грамотою Хмельницької обласної ради; 
- 2 особи Подякою Хмельницької обласної ради. 
На місцевому рівні: 
- Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту 

мужність і героїзм» нагороджений 161 учасник АТО; 
- Грамотою виконавчого комітету міської ради нагороджено 345 осіб, в 

тому числі 27 колективів. 
В організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської ради  

налагоджена система контролю за виконанням внутрішніх розпорядчих 
документів на предмет постановки, розгляду, надання інформацій та зняття з 
контролю.  

За звітний період на контролі  перебувало 874 розпорядчих документи.  
 
До відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради за 2018 рік надійшло 44  інформаційних  запити. 
Через систему обліку публічної інформацію оприлюднено 9603 документи. 
В частині впровадження та використання інструментів електронної 

демократії - діє меморандум з фондом Східна Європа щодо функціонування 
сервісу електронних петицій та їх створення до міської ради 
м.Старокостянтинів.  

У 2018 році до виконавчого комітету міської ради надійшло 2 петиції, 1 з 
яких набрала необхідну кількість підписів. Також на сайті виконавчого 
комітету є можливість подати електронне звернення. 

В частині забезпечення відкритості використання публічних коштів - діє 
меморандум з ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», що 
підвищує прозорість та підзвітність виконавчого комітету міської ради в 
частині використання публічних коштів через візуалізацію доходів та видатків 
місцевого бюджету, карту ремонтів та ін. 
 
БЕЗПЕКА   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   

У 2018 року в місті проведена робота з питань запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій, а саме на 12-и засіданнях комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської 
ради розглянуто 24 питання щодо попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру та вжиття заходів щодо забезпечення 
цивільного захисту населення.       

Резервний фонд міського бюджету в минулому році становив 500 тис.грн. 
Кошти з резервного фонду використовувались на ліквідацію одного випадку 
загрози виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із аварією на 
самопливному каналізаційному колекторі та двох випадків непередбачених 
заходів, пов’язаних із пожежами у житлових приміщеннях. 
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На поповнення місцевого матеріального резерву та придбання засобів 
оповіщення з міського бюджету було виділено 13,4 тис.грн. 

Проведено роботу з проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту. Всього по місту проінвентаризовано 2 сховища та         
33 протирадіаційних укриття, визначено 8 споруд подвійного призначення та  
12 найпростіших укриттів. 

У 2019 році планується подальше поповнення місцевого матеріального 
резерву інженерно-технічними засобами та засобами оповіщення. 
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА  СИТУАЦІЯ 

Протягом 2018 року у місті зберігалася стабільна суспільно-політична 
ситуація. Протягом звітного періоду не зафіксовано масових заходів 
антивладного спрямування, чи спрямованих на розпалювання міжнаціональної, 
міжрелігійної ворожнечі, на підрив обороноздатності держави в умовах агресії з 
боку Росії. 

24 квітня біля Старокостянтинівського молочного заводу відбувся мітинг. 
Учасниками мітингу були члени Першого національного аграрного 
кооперативу (мешканці трьох областей: Хмельницької, Рівненської та 
Житомирської) з питання заборгованості виплат за постачання молока.  

На виконання комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців 
м.Старокостянтинова було заплановано та використано 301,1 тис.грн. 

З 08 по 19 жовтня  Старокостянтинів приймав багатонаціональне навчання 
«Чисте небо-2018». Військовослужбовці Повітряних Сил виконували завдання, 
як у небі, так і на землі пліч-о-пліч із колегами з держав-членів НАТО. Загалом 
у навчаннях взяли участь близько 700 військовослужбовців. 11 жовтня  
Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 
Петро Порошенко відвідав Об’єднаний операційний центр навчань. 

За даний період три релігійні організації перереєстрували свої Статути. 
Рішенням сесії міської ради релігійній конфесії «Парафія святих мучениць 
Віри, Надії, Любові та матерії їх Софії», релігійній громаді «Спомин Чуда 
Архістратига Михаїла в Хонах» надано дозвіл на будівництво храмів і для 
цього виділено земельну ділянку. 

Релігійній громаді Свято-Андріївської парафії української православної 
церкви рішенням міської ради надано в постійне користування земельну 
ділянку для обслуговування будівлі храму.  

Важливою подією стало отримання Томосу Українською православною 
церквою. Старокостянтинівська делегація взяла участь у хресній ході з нагоди 
відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України, у молебні за 
автокефалію Української Православної Церкви, стали учасниками духовного 
єднання під час Об’єднавчого собору у Софії Київській. 

Протягом 2018 року у місті не зафіксовано випадків закликів до повалення 
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави та дій 
окремих громадян, політичних партій чи громадських організацій, пов’язаних з 
підтримкою сепаратизму і так званої федералізації України. 
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Загалом, впродовж звітного періоду у м.Старокостянтинів зберігалася 
стабільна суспільно-політична ситуація. 


