
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІІІ квартал 

2018 року 

07 червня 2018 року Старокостянтинів   № 173 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Янзюк В.М. про план роботи виконавчого комітету міської ради 

на ІІІ квартал 2018 року, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділом 3 регламенту виконавчого комітету 

міської ради, затвердженого рішенням 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 2018 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. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                 М. Мельничук 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

07 червня 2018 року № 173 

 

План 

роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2018 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які виносяться Відповідальні за підготовку 

Термін 

подання 

проектів 

Термін 

розгляду 
Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання плану роботи 

виконавчого комітету міської 

ради за ІІ квартал 2018 року 

Мельничук М.С. - міський 

голова 

05.07.2018 12.07.2018 Янзюк В.М. - керуючий 

справами виконавчого 

комітету міської ради 

Про організацію роботи щодо 

надання соціальної допомоги 

та підтримки учасникам 

бойових дій АТО та членам 

їх сімей 

Камінська В.К. - заступник 

міського голови, начальник 

фінансового управління 

виконавчого комітету 

міської ради  

05.07.2018 12.07.2018 Шабельник Н.І. - начальник 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської 

ради за І півріччя 2018 року 

Янзюк В.М. - керуючий 

справами виконавчого 

комітету міської ради 

05.07.2018 12.07.2018 Коржук Ю. І. - начальник 

центру надання 

адміністративних послуг-

адміністратор виконавчого 

комітету міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про виконання власних та 

делегованих повноважень 

відділом містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету міської ради 

за І півріччя 2018 року 

Степанишин О.Д. - 

секретар міської ради 

05.07.2018 12.07.2018 Поліщук Ю. М. - завідувач 

відділу містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету міської ради 

Про виконання власних та 

делегованих повноважень 

відділом державного 

архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого 

комітету міської ради за І 

півріччя 2018 року 

Мельничук М.С. - міський 

голова 

19.07.2018 26.07.2018 Бабюк В. М. - завідувач 

відділу державного 

архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого 

комітету міської ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян за І 

півріччя 2018 року 

Мельничук М.С. - міський 

голова 

19.07.2018 26.07.2018 Михальчук Л. В. - завідувач 

загального відділу 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу центру соціальної 

реабілітації інвалідів 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради 

Камінська В.К. - заступник 

міського голови, начальник 

фінансового управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

02.08.2018 09.08.2018 Шабельник Н.І. - начальник 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про стан підготовки 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти та культури 

міста до нового 2018-2019 

навчального року 

Бондарчук Т.В. - заступник 

міського голови 

16.08.2018 23.08.2018 Пасічник А.П. - начальник 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради;  

Муляр В.І. - завідувач 

відділу культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

Про затвердження мережі 

закладів освіти міста на 2018-

2019 навчальний рік 

Бондарчук Т.В. - заступник 

міського голови 

06.09.2018 13.09.2018 Пасічник А.П. - начальник 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про затвердження 

контингенту учнів у 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладах міста на 2018-2019 

навчальний рік 

Бондарчук Т.В. - заступник 

міського голови 

06.09.2018 13.09.2018 Муляр В.І. - завідувач 

відділу культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

Про забезпечення виконання 

Закону України «Про 

попередження насильства в 

Камінська В.К. - заступник 

міського голови, начальник 

фінансового управління 

20.09.2018  27.09.2018 Шабельник Н.І. - начальник 

управління соціального 

захисту населення 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

сім'ї» виконавчого комітету 

міської ради 

  виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан підготовки об’єктів 

житлово-комунального 

господарства міста та 

об’єктів соціальної сфери до 

роботи в осінньо-зимових 

умовах 2018-2019 років 

Богачук В.В. - перший 

заступник міського голови 

20.09.2018  27.09.2018 Грозян І. М. - начальник 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу відділу з питань  

реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської 

ради за 8 місяців 2018 року  

Янзюк В.М. - керуючий 

справами виконавчого 

комітету міської ради 

20.09.2018 27.09.2018 Іванощук О.П. - завідувач 

відділу з питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про хід виконання Програми 

розвитку та збереження 

зелених насаджень в 

м. Старокостянтинів на 2016-

2018 роки за І-ІІІ квартали 

2018 року 

Богачук В.В. - перший 

заступник міського голови 

20.09.2018 27.09.2018 Шевчук В.Б. - завідувач 

відділу з питань охорони, 

раціонального 

використання природних 

ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про хід виконання міської 

програми соціального 

Камінська В.К. - заступник 

міського голови, начальник 

20.09.2018 27.09.2018 Черновський С.Г. - 

начальник служби у справах 



 

5 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

захисту дітей, що 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 

2016-2020 роки 

фінансового управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

  дітей виконавчого комітету 

міської ради 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на 

ІV квартал 2018 року 

Мельничук М.С. - міський 

голова 

20.09.2018 27.09.2018 Янзюк В.М. - керуючий 

справами виконавчого 

комітету міської ради 
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Продовження додатка 

 

ІІ. Організація виконання документів центральних органів виконавчої 

влади, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень 

міського голови 

 

Перелік документів, організацію яких необхідно забезпечити у ІІІ 

кварталі 2018 року, знаходиться у заступників міського голови, керівників 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради 

 

ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників 

міського голови: 

 

ІІІ. 1. В оперативному порядку: 

 

липень 

про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті міської ради 

при роботі з вхідними документами за І півріччя 2018 року. 

Михальчук Л.В. - завідувач загального 

відділу виконавчого комітету міської 

ради; 

 

вересень 

про результати перевірки в IІІ кварталі 2018 року управління освіти 

виконавчого комітету міської ради щодо дотримання вимог Інструкції з 

діловодства у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. 

Михальчук Л.В. - завідувач загального 

відділу виконавчого комітету міської 

ради; 

 

про стан виконання наказу Міністерства юстиції України від 14 березня 

2013 року № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних 

із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до 

архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не 

належать до Національного архівного фонду».  

Загоруйко Н.А. - завідувач архівного 

відділу виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ІІІ. 2. У порядку контролю за виконанням: 

 

ІІІ. 2.1. Законів України: 
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липень 

від 01 липня 2004 року № 1952-VI «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Решетнік Ю.Ю. - завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 20 вересня 2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми». 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства». 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 11 грудня 2003 року № 1382-ІV «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні». 

Іванощук О.П. - завідувач відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

серпень 

від 07 липня 2011 року № 3613-VІ «Про Державний земельний 

кадастр». 

Тарасюк В.Я. - завідувач відділу з 

питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 22 лютого 2007 року «Про Державний реєстр виборців» (у порядку 
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Продовження додатка 

 

контролю за виконанням ст. 22 «Порядок періодичного поновлення 

даних Реєстру»). 

Пилипчук І.Є. - завідувач відділу 

ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету міської ради; 

 

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

природного середовища». 

Шевчук В.Б. - завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету 

міської ради;  

 

від 15 травня 2003 року № 755-VI «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Решетнік Ю.Ю. - завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської 

ради; 

 

вересень 

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту». 

Пасічник А.П. - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 13 травня 1999 року № 651-ХІV «Про загальну середню освіту». 

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; 

 

від 13 січня 2011 року № 2939-VІ  «Про доступ до публічної 

інформації». 

Бліщ С.С. - завідувач відділу
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інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Грозян І.М. - начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 01 грудня 1998 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації». 

Томчук О.В. - начальник управління у 

справах сім’ї та молоді 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-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ІІІ. 2.2. Указів Президента України: 

 

липень 

від 18 травня 2017 року № 136/2017 «Про відзначення 100-річчя 

Національної академії наук України». 

Муляр В.І. - завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини 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; 
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від 19 червня 2013 року № 336/2013 «Про деякі заходи щодо державної 

підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні». 

Муляр В.І. - завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

 

вересень 

від 23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі заходи 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: 

 

серпень 

від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і 

будівельних робіт». 

Бабюк В.М. - начальник відділу 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської 

ради; 

 

вересень 

від 08 липня 2015 року № 469 «Про затвердження Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту». 

Більчук Ю.П. - завідувач відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів». 

Бабюк В.М. - начальник відділу 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської 

ради; 
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від 24 жовтня 2001 року № 1386 «Про затвердження Типового порядку 

формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». 

Бліщ Л.І. - завідувач відділу з кадрової 

служби виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 23 травня 2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю». 

Бабюк В.М. - начальник відділу 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської 

ради. 

 

від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей». 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку 

проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особові трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій і інвалідів війни». 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 05 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-

інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»; 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ІІІ. 2.4. Наказу Мінрегіонбуду: 

вересень 

від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
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діяльності». 

Поліщук Ю.М. - завідувач відділу 

містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ІІІ. 2.5. Розпоряджень голови облдержадміністрації: 

 

липень 

від 16 лютого 2018 року № 220/2018-р «Про заходи щодо наповнення 

місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних 

коштів у 2018 році»; 

Камінська В.К. - заступник міського 

голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету 

міської ради; 

Тарасюк В.Я. - завідувач відділу з 

питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської 

ради; 

 

серпень 

від 28 лютого 2013 року № 45/2013-р «Про невідкладні заходи щодо 

попередження насильства в сім’ї»; 

Шабельник Н.І. - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ІІІ. 2.6. Розпоряджень міського голови: 

 

липень 

від 08 лютого 2018 року № 46/2018-р «Про затвердження заходів з 

запобігання та протидії корупції у 2018 році». 

Авраменко Л.Г.- завідувач відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради; 

Бліщ Л.І. - завідувач відділу з кадрової 

служби виконавчого комітету міської 

ради; 

Камінська В.К. - заступник міського 
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голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської 

ради; 

Муляр В.І. - завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

Пасічник А.П. - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 

Стецюк П.П. - завідувач юридично-

житлового відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Шабельник Н.І.- начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

вересень 

від 03 квітня 2018 року № 110/2018-р «Про набори даних, що 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 

Грозян І.М. - начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської 

ради; 

Камінська В.К.- заступник міського 

голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської 

ради; 

Поліщук Ю.М. - завідувач відділу 

містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Тарасюк В.Я.- завідувач відділу з питань 

регулювання земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ІV. Організаційно-масові заходи:  

ІV. 1. Організація в місті заходів у зв’язку з відзначенням: 

 

липень 

Дня архітектури України (01);  

Дня Національної поліції України (04); 

Різдва пророка Іоанна Хрестителя. Дня Івана Купала (07); 

Дня працівника природно-заповідної справи (07); 

Дня родини (08); 
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Дня рибалки (08); 

Дня українських миротворців (15); 

Дня бухгалтера (16); 

Дня хрещення Київської Русі-України (28); 

Дня працівників торгівлі (29); 

 

серпень 

Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (05); 

Дня військ зв’язку (08); 

Дня працівників ветеринарної медицини (12); 

Дня будівельника (12); 

Дня пасічника (19); 

Дня Державного Прапора України (23); 

Дня Незалежності України (1991) (24); 

Дня авіації (25); 

 

вересень 

Дня знань (01); 

Дня нотаріату (02); 

Дня підприємця (02); 

Міжнародного дня писемності (08); 

Дня фізичної культури і спорту (08); 

Дня українського кіно (08); 

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

(09); 

Міжнародного дня демократії (15); 

Дня фармацевтичного працівника (15); 

Дня працівника лісу (16); 

Дня рятівника (17); 

Дня партизанської слави (22); 

Дня машинобудівника (23); 

Дня туризму (27); 

Всеукраїнського дня бібліотек (30); 

Дня усиновлення (30). 

 

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 
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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 надання населенню житлових субсидій, пільг, 

соціальних допомог та виплат. 

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. 

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. 
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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. 

 

Комісії 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  
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міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради. 

 

Координаційної Ради з питань організації оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків міста. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

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. 

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. 

 

ІV.3. Наради: 
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з керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів виконавчого 

комітету міської ради; 

Щопонеділка; 

Мельничук М.С. - міський голова. 

 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю 

керівництва виконавчого комітету міської ради). 

Щопонеділка; 

Богачук В.В. - перший заступник 

міського голови. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                 В. Янзюк 

 
 


