
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на 2019 рік 

13 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 393 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

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

2019 рік та 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 2019 рік 

(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 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

13 грудня 2018 року № 393 

 

План роботи 

виконавчого комітету міської ради на 2019 рік 

 

Зміст заходу 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

І квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на ІV квартал 2018 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

січень Янзюк В. М. – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

адміністративної 

комісії при 

виконавчому комітеті 

міської ради у 2018 

році 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

січень Стецюк П. П. – 

завідувач 

юридично-

житлового 

відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської ради за 

ІІ півріччя 2018 року 

З метою 

інформування про 

роботу 

структурного 

підрозділу 

січень Коржук Ю. І. – 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг-

адміністратор 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про організацію 

харчування у закладах 

освіти міста у 2019 році 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

січень Пасічник А.П. - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

Про затвердження норм 

витрат на проведення 

спортивно-масових 

заходів та участь 

спортсменів у 

змаганнях 

З метою належного 

проведення 

спортивно-масових 

заходів 

січень 

 

Сторожук І. В. – 

завідувач відділу 

з питань фізичної 

культури і спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян 

за 2018 рік 

 

З метою надання 

інформації щодо 

виконання в місті 

Закону України 

«Про звернення 

громадян» 

січень 

 

Михальчук Л.В. – 

завідувач 

загального 

відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання у 2018 

році міської Програми 

розвитку освіти на 

2017/2021 роки 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

січень 

 

Пасічник А.П. - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про забезпечення 

виконання Закону 

України від                         

21 листопада 1992 року 

№ 2811-ХІІ «Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту 

та визначення 

стану справ 

січень Шабельник Н. І. – 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про здійснення заходів 

з національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді у 2018 році 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

січень Томчук О.В. - 

начальник 

управління у 

справах сім’ї та 

молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу з 

питань реєстрації місця 

проживання  

З метою 

інформування про 

роботу  

лютий Іванощук О.П. – 

завідувач відділу 

з питань  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

виконавчого комітету 

міської ради за ІІ 

півріччя 2018 року 

структурного 

підрозділу 

 реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про забезпечення 

виконання Закону 

України від 05 липня 

2012 року № 5067-VI 

«Про зайнятість 

населення» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого 

акту та 

визначення стану 

справ 

лютий Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу громадської 

комісії з житлових 

питань при виконавчому 

комітеті міської ради у 

2018 році 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

лютий 

 

Стецюк П.П. – 

завідувач юридично-

житлового відділу 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу відділу з 

питань фізичної 

культури і спорту 

виконавчого комітету 

міської ради за 2018 рік 

З метою 

інформування про 

роботу 

структурного 

підрозділу 

лютий 

 

Сторожук І.В. – 

завідувач відділу з 

питань фізичної 

культури і спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про виконання 

делегованих 

повноважень 

управлінням економіки 

виконавчого комітету 

міської ради протягом ІІ 

півріччя 2018 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

лютий Грозян І.М. –  

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про звіт начальника 

Старокостянтинівського 

відділу поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Хмельницькій області 

про стан боротьби із 

злочинністю упродовж 

2018 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

лютий Чубенко А.В. –

начальник 

Старокостянтинівсь-

кого відділу поліції 

Головного 

управління 

Національної поліції 

в Хмельницькій 

області; 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

   Стаднік В.П. - 

завідувач відділу 

оборонно-

мобілізаційної, 

режимно-секретної 

роботи та зв’язку з 

правоохоронними 

органами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження 

заходів з питань 

організації відпочинку та 

оздоровлення дітей міста 

в літній період 2019 року 

З метою 

координації 

діяльності 

виконавчих 

органів міської 

ради в організації 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей 

березень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

делегованих 

повноважень фінансовим 

управлінням 

виконавчого комітету 

міської ради протягом ІІ 

півріччя 2018 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

березень Камінська В.К. – 

заступник міського 

голови, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про хід виконання 

міської програми 

соціального захисту 

дітей, що перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, на 2016-2020 

роки 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

березень Черновський С.Г. – 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

Програми соціально- 

З метою 

інформування про  

березень 

 

Грозян І.М. –  

начальник  



5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

економічного розвитку 

м. Старокостянтинів на 

2018 рік 

виконання 

затверджених 

завдань 

 управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про хід виконання у 

2018 році Програми 

«Питна вода міста 

Старокостянтинова» на 

2012-2020 роки 

З метою 

інформування про 

виконання 

затверджених 

завдань 

березень 

 

Грозян І.М. –  

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан збереження 

пам’яток історії та 

мистецтва, які 

розташовані на території 

міста, закріплення 

шефів-піклувальників 

З метою 

збереження 

пам’яток історії 

та мистецтва у 

місті 

 

березень 

 

Муляр В.І. – 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на                    

ІІ квартал 2019 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

березень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІІ квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на І квартал 2019 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

квітень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про забезпечення  З метою  квітень Шабельник Н.І. –  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

виконання Закону 

України від 21 березня 

1991 року № 875-ХІІ 

«Про основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

інформування про 

організацію 

виконання 

законодавчого акту 

та визначення 

стану справ 

 начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підготовку 

закладів освіти та 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів до нового 

2019/2020 навчального 

року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

квітень Пасічник А.П. - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підсумки 

проходження 

опалювального сезону 

2018-2019 року та 

організацію підготовки 

об’єктів житлово-

комунального 

господарства до роботи 

в зимових умовах 

2019/2020 років  

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ  

квітень 

 

Грозян І.М. –   

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про хід виконання у 

2018 році Програми 

залучення інвестицій в 

економіку                            

м. Старокостянтинів на 

2011-2020 роки 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

квітень 

 

Грозян І.М. –   

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про забезпечення 

виконання постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 

2017 року № 295 «Деякі 

питання реалізації 

статті 259 Кодексу  

З метою 

інформування про 

виконання 

нормативно-

правового акту та 

визначення стану 

справ 

травень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської  
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1 2 3 4 

законів про працю та 

статті 34 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

  ради 

Про роботу дитячої 

музичної школи ім.           

М. Кондратюка 

З метою 

інформування про 

проведену роботу  

та визначення 

стану справ 

травень Муляр В.І. – 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

щодо надання пільг 

окремим категоріям 

громадян 

З метою 

інформування про 

діяльність та  

визначення стану 

справ 

червень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу комісії з 

питань захисту прав 

дитини виконавчого 

комітету міської ради  

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

червень Черновський С.Г. – 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на                  

ІІІ квартал 2019 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

червень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІІІ квартал 
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1 2 3 4 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на ІІ квартал 2019 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

липень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про забезпечення 

виконання постанови 

Кабінету Міністрів 

України 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» 

З метою 

інформування про 

виконання 

нормативно-

правового акту та 

визначення стану 

справ 

липень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян 

за І півріччя 2019 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

липень 

 

 

Михальчук Л.В. – 

завідувач 

загального відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської ради за 

І півріччя 2019 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

липень 

 

Коржук Ю.І. – 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг-

адміністратор 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про забезпечення 

виконання Закону 

України від  21  червня  

З метою 

інформування про 

виконання  

серпень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління  
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1 2 3 4 

2001 року № 2558-III 

«Про соціальну роботу 

з сім’ями, дітьми та 

молоддю» 

законодавчого акту 

та визначення 

стану справ 

 соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу з 

питань реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради за                     

І півріччя 2019 року 

З метою 

інформування про 

роботу 

структурного 

підрозділу та 

визначення стану 

справ 

серпень Іванощук О.П. – 

завідувач відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан підготовки 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти 

міста та початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів до нового 

2019/2020 навчального 

року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

 

 

серпень 

 

Пасічник А.П. – 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради   

Про затвердження 

мережі закладів освіти 

міста на 2019/2020 

навчальний рік 

З метою належного 

функціонування 

закладів освіти 

міста 

вересень 

 

Пасічник А.П. – 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

комплексної 

реабілітації дітей з 

інвалідністю щодо 

виконання Закону 

України від 06 жовтня 

2005 року № 2961 «Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту 

та визначення 

стану справ 

вересень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан підготовки 

об’єктів житлово- 

З метою 

інформування про  

вересень 

 

Грозян І.М. –  

начальник  
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1 2 3 4 

комунального 

господарства міста до 

роботи в осінньо-

зимових умовах 2019-

2020 років 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

 управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на                 

ІV квартал 2019 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

вересень 

 

Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІV квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на ІІІ квартал 2019 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

жовтень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про соціально-

правовий захист дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, відповідно 

до вимог чинного 

законодавства 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

жовтень Черновський С.Г. – 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

Старокостянтинівсько-

го міського Кризового 

центру щодо виконання 

Закону України                

від 07 грудня 2017 року          

№ 2229-VIII «Про 

запобігання   та  

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту 

та визначення 

стану справ 

жовтень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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1 2 3 4 

протидію домашньому 

насильству» 

   

Про забезпечення 

виконання Закону 

України від 14 жовтня 

1992 року № 2694-XII 

«Про охорону праці» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту 

та визначення 

стану справ 

жовтень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підсумки реалізації 

у місті державної 

молодіжної політики у 

2019 році 

З метою 

інформування про 

діяльність та 

визначення стану 

справ 

листопад Томчук О.В. - 

начальник 

управління у 

справах сім’ї та 

молоді виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

територіального центру 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) щодо 

виконання міської 

програми соціального 

захисту населення до 

2021 року 

З метою 

інформування про 

організацію роботи  

та визначення 

стану справ 

листопад Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання заходів 

з питань організації 

відпочинку та 

оздоровлення дітей 

міста в літній період 

2019 року 

З метою 

інформування про 

організацію роботи  

та визначення 

стану справ 

листопад Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

Регіонального центру 

раннього розвитку  

З метою 

інформування про 

організацію  

грудень Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління  
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1 2 3 4 

дитини щодо виконання 

міської програми 

підтримки сімей на 

період до 2020 року 

діяльності в 

контексті 

програми 

 соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

Комплексної програми 

розвитку фізичної 

культури і спорту в 

м. Старокостянтинів на 

2017-2021 роки  

З метою 

інформування про 

виконання 

затверджених 

заходів та 

визначення стану 

справ 

грудень 

 

Сторожук І.В. – 

завідувач відділу з 

питань фізичної 

культури і спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на 2020 рік 

та  І квартал 2020 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

грудень 

 

Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них 

в оперативному порядку заступників міського голови 

Визначаються квартальними планами роботи виконавчого комітету міської 

ради 

ІІІ. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної 

адміністрації, виконавчого комітету міської ради, міського голови 

Перелік нормативно-

правових актів, 

реалізація яких буде 

контролюватись, 

визначається 

квартальними планами 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

Необхідність 

здійснення 

постійного 

контролю за 

виконанням 

зазначених 

нормативно-

правових актів 

протягом 

кварталів 

керівники 

структурних 

підрозділів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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ІV. Організаційно-масові заходи 

 

IV.1. Організація в місті заходів, пов’язаних з відзначенням у 2019 році 

(буде визначено квартальними планами роботи виконавчого комітету міської 

ради). 

 

ІV.2. Засідання колегій управлінь, комісій, координаційних рад, комітетів, 

робочих груп, інших дорадчих органів визначаються квартальними планами 

роботи виконавчого комітету міської ради 

(буде визначено квартальними планами роботи виконавчого комітету міської 

ради). 

 

IV.3. Проведення нарад визначаються квартальними планами роботи 

виконавчого комітету міської ради. 

  

 

 

Керуючий справами                          підпис                                 В. Янзюк  

 

 


