
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІІІ 

квартал 2017 року 

 

22  червня  2017 року Старокостянтинів   №185 

 

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Степанишина О.Д. про план 

роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2017 року та керуючись ст.52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом 3 Регламенту 

виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішення 5-ї сесії міської ради від 15 

квітня 2016 року №10, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2017 

року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

 

  

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                                       В.Богачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

22 червня 2017 року 

№185 

 

План 

роботи виконавчого комітету міської ради  

на ІІІ квартал 2017 року 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

№ 

п/п 
Питання, які 

виносяться 

Відповідальні за 

підготовку 

Термін 

подання 

проектів 

Термін 

розгляду 
Доповідачі 

1 2 3 4 5 6 

1. Про стан 

призначення і ви-

плати державної до-

помоги сім’ям з 

дітьми 

Камінська В.К. – 

заступник місь-

кого голови, на-

чальник фінан-

сового 

управління 

виконавчого ко-

мітету міської 

ради 

06.07.2017  13.07.2017  Шабельник Н.І. – 

начальник             

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2. Про роботу Центру 

надання адміністра-

тивних послуг 

виконавчого 

комітету міської ра-

ди за І півріччя 2017 

року 

Янзюк В.М. –             

керуючий спра-

вами виконавчо-

го комітету місь-

кої ради 

06.07.2017 13.07.2017 Коржук Ю.І. – 

начальник – адмі-

ністратор Центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

3. Про стан роботи зі 

зверненнями 

громадян за І 

півріччя 2017 року 

Янзюк В.М. – ке-

руючий справа-

ми виконавчого 

комітету міської 

ради 

20.07.2017  27.07.2017  Михальчук Л.В. – 

завідувач 

загального відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

4. Про затвердження 

списків дітей до-

шкільного віку, дітей 

і підлітків 6-18 років 

та дітей, яким на              

01 вересня 2017 року 

виповниться 5 років 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

03.08.2017  10.08.2017  Пасічник А.П. –  

начальник управлі-

ння освіти вико-

навчого комітету 

міської ради 

5. Про роботу відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради за                     І 

півріччя 2017 року 

Янзюк В.М. – ке-

руючий справа-

ми виконавчого 

комітету міської 

ради 

03.08.2017 10.08.2017 Іванощук О.П. – 

завідувач відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

6. Про стан підготовки 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти міста 

до нового 2017-2018 

навчального року 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

16.08.2017  23.08.2017  

 

 

 

Пасічник А.П. – 

начальник управлі-

ння освіти вико-

навчого комітету 

міської ради 

7. Про стан виплати          

заробітної плати та 

легалізації робочих 

місць на 

підприємствах, в 

установах та орга-

нізаціях міста 

Камінська В.К. – 

заступник місь-

кого голови, на-

чальник фінан-

сового 

управління 

виконавчого ко-

мітету міської 

ради 

16.08.2017 23.08.2017  

 

Шабельник Н.І. – 

начальник управ-

ління соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

8. Про затвердження 

контингенту учнів у 

початкових спеціалі-

зованих мистецьких 

навчальних закладах 

на 2017-2018 

навчальний рік 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

07.09.2017  14.09.2017  Муляр В.І. – 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого комі-

тету міської ради 

9. Про погодження роз-

міру щомісячної 

плати за навчання у 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчаль-

них закладах (школа 

естетичного вихова-

ння) на 2017-2018 

навчальний рік 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

07.09.2017  14.09.2017  Муляр В.І. – 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого комі-

тету міської ради 

10. Про затвердження 

мережі закладів 

освіти міста на 

2017-2018 

навчальний рік 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

07.09.2017  14.09.2017  Пасічник А.П. – 

начальник управлі-

ння освіти вико-

навчого комітету 

міської ради 

11. Про затвердження  

нового тарифу 

оплати навчання 

сімей Регіонального 

центру            ра-

ннього розвитку 

дитини 

Камінська В.К. – 

заступник місь-

кого голови, на-

чальник фінан-

сового 

управління 

виконавчого ко-

мітету міської 

ради 

07.09.2017 14.09.2017 Шабельник Н.І. – 

начальник управ-

ління соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради; 

Веселовська Т.А. – 

директор 

Регіонального 

центру раннього 

розвитку дитини 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

12. Про соціально-пра-

вовий захист дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклу-

вання відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

Камінська В.К. – 

заступник місь-

кого голови, на-

чальник фінан-

сового 

управління 

виконавчого ко-

мітету міської 

ради 

07.09.2017 14.09.2017 Черновський С.Г. – 

начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

13. Про роботу 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради щодо реалізації 

законів України 

«Про основи 

соціальної 

захищеності 

інвалідів в Україні» 

та «Про державну со-

ціальну допомогу 

інвалідам з 

дитинства та дітям-

інвалідам» 

Камінська В.К. – 

заступник місь-

кого голови, на-

чальник фінан-

сового 

управління 

виконавчого ко-

мітету міської 

ради 

21.09.2017  28.09.2017  Шабельник Н.І. – 

начальник управ-

ління соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

14. Про стан підготовки 

об’єктів житлово-ко-

мунального госпо-

дарства міста до ро-

боти в осінньо-зимо-

вих умовах 2017-

2018 років 

Богачук В.В. – 

перший за-

ступник 

міського голови 

21.09.2017 28.09.2017 Грозян І.М. – на-

чальник 

управління еконо-

міки виконавчого 

комітету міської 

ради 

15. Про хід виконання 

«Програми розвитку 

та збереження 

зелених насаджень в 

м.Старокостянтинів 

на 2016-2018 роки» 

за ІІІ-ІV квартали 

2016 року та І-ІІ 

квартали 2017 року 

Богачук В.В. – 

перший за-

ступник 

міського голови 

21.09.2017 28.09.2017 Шевчук В.Б. – заві-

дувач відділу з пи-

тань охорони, ра-

ціонального вико-

ристання 

природних ресур-

сів та благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

ІІ. Організація виконання документів центральних органів виконавчої влади, 

рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень 

міського голови. 

 

Перелік документів, організацію яких необхідно забезпечити у ІІІ кварталі 2017 

року,знаходиться у заступників міського голови, керівників відповідних 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 
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ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників міського голови 

  

 ІІІ.1. В оперативному порядку: 

липень 

про виконання наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105 «Про затвердження 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України». 

Шевчук В.Б. – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради; 

серпень 

про дотримання громадянами вимог Водного кодексу України в частині 

недопущення забруднення водних об’єктів міста. 

Шевчук В.Б. – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради; 

вересень 

про новини законодавства у ІІІ кварталі 2017 року. 

Стецюк П.П. – завідувач юридично-житлового 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

про результати перевірки у ІІІ кварталі 2017 року відділів з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету міської ради, юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради, комунального водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» щодо дотримання вимог Інструкції з діловодства у 

виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради, власних інструкцій з 

діловодства. 

Михальчук Л.В. – завідувач загального відділу 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ.2.1. Законів України: 

липень 

від 15 травня 2003 року №755-VІ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

Решетнік Ю.Ю. – завідувач відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

від 01 грудня 1998 №281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації». 

Томчук О.В. – начальник управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного  

середовища». 

Шевчук В.Б. – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради; 
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від 23 грудня 2010 року №2862-VІ «Про соціальний діалог». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

серпень 

            від 17 лютого 2011 року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(в частині, що стосується формування та ведення містобудівного кадастру, ст.22 Закону). 

Поліщук Ю.М. – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

від 18 листопада 2004 року №2195-ІV «Про соціальний захист дітей війни». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 06 жовтня 1998 року №161-XIV «Про оренду землі». 

Тарасюк В.Я. – завідувач відділу з питань 

регулювання земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради; 

від 01 липня 2004 року №1952-VІ «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

Решетнік Ю.Ю. – завідувач відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

від 06 вересня 2012 року №5203-VІ «Про адміністративні послуги». 

Коржук Ю.І. – начальник центру надання 

адміністративних послуг, адміністратор  

виконавчого комітету міської ради; 

вересень 

від 22 червня 2000 року №1841-111 «Про позашкільну освіту» (щодо організації 

роботи з лідерами учнівського самоврядування (соціально-реабілітаційний напрямок)). 

Пасічник А.П. – начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян». 

Михальчук Л.В. – завідувач загального відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 16 жовтня 1992 року №2707-XII «Про охорону атмосферного повітря». 

Шевчук В.Б. – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради; 

від 22 лютого 2007 року №698-V «Про державний реєстр виборців» щодо 

виконання ст.ст.16,17. 

Пилипчук І.Є. – завідувач відділу ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.2. Указів Президента України: 
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липень 

від 23 березня 2017 року №75/2017 «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами 

Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років». 

Цісарук І.О. – завідувач відділу з питань 

внутрішньої політики  виконавчого    

комітету 

  

міської ради; 

серпень 

від 23 серпня 2004 року №987/2004 «Про День Державного прапора України». 

Цісарук І.О. – завідувач відділу з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

від 15 травня 2017 року №132/2017 «Про відзначення 26-ї річниці незалежності 

України». 

Муляр В.І. – завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

вересень 

від 22 січня 2016 року №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років». 

Муляр В.І. – завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

від 23 червня 2009 року №478 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи 

фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького 

спорту в Україні». 

Сторожук І.В. – завідувач відділу з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

липень 

від 08 квітня 2015 року №185 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у Державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 01 березня 2017 року №115 Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року». 

Сторожук І.В. – завідувач відділу з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради. 

від 21 листопада 2011 року №1277 «Питання системи обліку публічної інформації». 

Бліщ С.С. – завідувач відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 
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від 28 грудня 2016 року №1065 «Про затвердження вимог щодо проведення 

контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних 

доріг загального користування». 

Бабюк В.М. – начальник відділу з питань 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської ради; 

Тащук В.І. – начальник комунального ремонтно- 

будівельного шляхового підприємства 

Старокостянтинівської міської ради; 

серпень 

від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 26 жовтня 2016 року №760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової 

компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних 

аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та 

щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 21 жовтня 2013 року №895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд 

цивільного захисту». 

Більчук Ю.П. – завідувач відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

вересень 

від 04 червня 2014 року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 26 жовтня 2016 року №781 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 23 квітня 2014 р. №117». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 16 листопада 2016 року №813 «Про внесення змін до Положення про головного 

державного соціального інспектора та державного соціального інспектора». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 
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від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру 

надання адміністративних послуг». 

Коржук Ю.І. – начальник - адміністратор 

Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.4. Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

                                                                           серпень 

від 16 березня 2017 року №168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року». 

Муляр В.І. – завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

вересень 

від 22 липня 2016 року №517-р «Про затвердження невідкладних заходів щодо 

погашення заборгованості із заробітної плати». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.5. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України: 

липень 

від 07 липня 2011 року №109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст». 

Поліщук Ю.М. – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.6. Наказу Міністерства соціальної політики України: 

вересень 

від 18 січня 2017 року №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 

«Соціальний захист сім’ї та дітей»». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.7. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції України: 

липень 

від 02 березня 2017 року №75 «Про затвердження Типової антикорупційної 

програми юридичної особи». 

Камінська В.К. – заступник міського голови, 

начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

Стецюк П.П. – завідувач юридично-житлового 

відділу виконавчого комітету міської ради. 
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ІІІ.2.8. Рішень виконавчого комітету міської ради: 

липень 

від 10 березня 2016 року №83 «Про реалізацію державної політики в галузі охорони 

праці».  

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

серпень 

від 14 квітня 2016 року №129 «Про затвердження заходів щодо профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих, хворих 

на СНІД та туберкульоз у міста Старокостянтинові на 2016-2018 роки». 

Томчук О.В. – начальник управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Пасічник А.П. – начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

Стіхарєв В.О. – головний лікар Старо-

костянтинівської центральної районної лікарні; 

вересень 

від 15 грудня 2016 року №406 «Про стан пенсійного страхування». 

Коломієць М.В. – заступник начальника 

Красилівської об’єднаної державної податкової 

інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області - 

начальник Старокостянтинівського відділення. 

 

ІІІ.2.9. Розпоряджень міського голови: 

липень 

від 18 квітня 2013 року №150/2013-р «Про заходи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення в місті». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Грозян І.М. – начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

Коломієць М.В. – заступник начальника 

Красилівської об’єднаної державної податкової 

інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області - 

начальник Старокостянтинівського відділення; 

від 18 листопада 2014 року №315/2014-р «Про створення робочої групи з вивчення 

цінової ситуації на ринках та у закладах роздрібної торгівлі». 

Грозян І.М. – начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

від 01 грудня 2015 року №372/2015-р «Про міські заходи з увічнення пам’яті 

захисників України та Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року». 

Цісарук І.О. – завідувач відділу з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 
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серпень 

від 13 вересня 2016 року №344/2016-р «Про створення робочої групи з обстеження 

закладів торгівлі та ресторанного господарства». 

Грозян І.М. – начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

від 05 грудня 2016 року №473/2016-р «Про затвердження заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, 

звільнених у запас або у відставку) на 2017 рік». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Міхновський В.В. – т.в.о. військового комісара 

Старокостянтинівського міського об’єднаного 

військового комісаріату; 

Васьковецька А.В. – директор Старокостян-

тинівського міського Кризового центру; 

Фесун Л.Е. – директор Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості; 

вересень 

від 22 лютого 2017 року №59/2017-р «Про затвердження заходів щодо збереження 

нематеріальної культурної спадщини та народного мистецтва». 

Муляр В.І. – завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

від 12 березня 2013 року №95/2013-р «Про затвердження заходів щодо соціального 

захисту багатодітних сімей в місті, поліпшення їх державної підтримки та створення 

сприятливих умов виховання дітей в таких сім’ях». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Пасічник А.П. – начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи 

ІV.1. Організація в місті заходів з нагоди відзначення знаменних і пам’ятних дат: 

липень 

01 – Дня архітектури України; 

07 – Різдва пророка Іоанна Хрестителя. Дня Івана Купала; 

07 – Дня працівника природно-заповідної справи; 

08 – Дня родини; 

09 – Дня рибалки; 

15 – Дня українських миротворців; 

16 – Дня бухгалтера; 

16 – 100-річчя від дня проголошення (1917) II Універсалу Української Центральної Ради; 

28 – Дня хрещення Київської Русі-України; 

30 – Дня працівників торгівлі; 

серпень 

04 – Дня національної поліції України; 

06 – Дня Повітряних Сил Збройних Сил України; 
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12 – 140 років від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського (1877-1942), 

українського історика, літературознавця, етнографа, архівіста, громадського діяча; 

13 – Дня працівників ветеринарної медицини; 

13 – Дня будівельника; 

19 – Дня пасічника; 

19 – Всесвітнього дня гуманітарної допомоги; 

23 – Дня Державного Прапора України; 

24 – Дня Незалежності України (1991); 

26 – Дня авіації; 

вересень 

01 – Дня знань; 

02 – Дня нотаріату; 

03 – Дня підприємця; 

08 – Міжнародного дня писемності; 

09 – Дня фізичної культури і спорту; 

09 – Дня українського кіно; 

10 – Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; 

15 – Міжнародного дня демократії; 

16 – Дня фармацевтичного працівника; 

17 – Дня працівника лісу; 

17 – Дня рятівника; 

22 – Дня партизанської слави; 

24 – Дня машинобудівника; 

27 – Дня туризму; 

27 – Дня вихователя і всіх дошкільних працівників; 

30 – Всеукраїнського дня бібліотек; 

30 – Дня усиновлення. 

 

ІV.2. Засідання: 

Комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів 

і обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, погашення податкового боргу 

та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Фінансове управління виконавчого комітету 

міської ради. 

Комісії з визначення розміру та доцільності разової грошової допомоги 

виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

малозабезпеченим громадянам. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань призначення соціальних допомог. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань проведення капітального ремонту житла (заміна газового 

обладнання) пільговій категорії населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії по встановленню статусу учасника війни. 
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Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

  

            Спостережної комісії. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших грошових виплат. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Адміністративної комісії. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради. 

Громадської комісії з житлових питань. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради. 

Комісія з питань захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради. 

Постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів. 

Відділ з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету міської ради. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами. 

Відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської ради. 

Ради з питань безпеки життєдіяльності населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Координаційної Ради з питань молодіжної політики. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/інфекції/СНІДу. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 
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Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради.  

Робочої групи для проведення додаткових перевірок фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

Робочої групи з питань упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і запобігання 

виникнення стихійної торгівлі в м.Старокостянтинів. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

Робочої групи з обстеження закладів торгівлі та ресторанного господарства. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІV.3. Наради: 

з керівниками управлінь, відділів, інших підрозділів виконавчого комітету 

міської ради. 

Щопонеділка; 

М.Мельничук – міський голова. 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю керівництва 

виконавчого комітету міської ради). 

Щоп’ятниці; 

Богачук В.В. – перший заступник міського 

голови. 

 

 

 

Секретар міської ради підпис О.Степанишин 

 

 

 

http://starkon.km.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2016/265.pdf
http://starkon.km.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2016/265.pdf

