
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    10 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___174_ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІІІ квартал 

2021 року 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК про план роботи 

виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2021 року та керуючись 

статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                

розділом 3 Регламенту виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 2021 

року № 48, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ 

квартал 2021 року згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

10 червня 2021 року № 174 

 

 

ПЛАН  

роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2021 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які 

виносяться 

Відповідальні за 

підготовку 

Термін 

подання 

проєктів 

Термін 

розгляду 
Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання 

плану роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради за ІІ квартал 

2021 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

01.07.2021 08.07.2021 Наталія 

ШАБЕЛЬНИК 

– керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Про виконання 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 17 квітня 2019 

року № 373 «Деякі 

питання надання 

житлових субсидій 

та пільг на оплату 

житлово-

комунальних послуг 

у грошовій формі» 

Ольга ТРОЯН – 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

01.07.2021 08.07.2021 Наталія КОТ – 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу центру 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської 

ради за І півріччя 

2021 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22.07.2021 29.07.2021 Юрій 

КОРЖУК – 

начальник 

центру надання 

адміністратив-

них послуг 
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Продовження додатка  

 

1 2 3 4 5 

Про стан роботи зі 

зверненнями 

громадян за І 

півріччя 2021 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22.07.2021 29.07.2021 Лілія 

МИХАЛЬЧУК- 

начальник 

загального 

відділу 

виконавчого 

комітету 

міської ради  

Про виконання 

делегованих 

повноважень 

управлінням 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради за І півріччя 

2021 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК- 

міський голова 

22.07.2021 29.07.2021 Анатолій 

ПАСІЧНИК – 

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу 

юридичного 

відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради за І півріччя 

2021 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

22.07.2021 29.07.2021 Ольга 

АНДРІЙЧУК - 

начальник 

юридичного 

відділу 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу 

комунальних 

служб щодо 

виявлення та 

ліквідації 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ за I 

півріччя 2021 року 

Володимир 

БОГАЧУК –  

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

05.08.2021 12.08.2021 Вікторія 

ШЕВЧУК - 

начальник 

відділу з    

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів                   

та благоустрою 

виконавчого 

комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про реалізацію 

заходів з підтримки 

соціально-

незахищених 

верств населення, 

передбачених 

цільовою 

програмою надання 

допомоги 

соціально -

незахищенним 

верствам населення 

Старокостянти-

нівської міської 

територіальної 

громади на 

вирішення 

соціально-

побутових проблем 

на 2021-2026 роки 

Ольга ТРОЯН– 

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

19.08.2021 26.08.2021 Наталія КОТ– 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу комісії 

з обстеження 

зелених насаджень, 

що підлягають 

видаленню чи 

пересадженню на 

території 

Старокостянти-

нівської міської 

територіальної 

громади за I 

півріччя 2021 року 

Володимир 

БОГАЧУК –  

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

19.08.2021 26.08.2021 Вікторія 

ШЕВЧУК – 

начальник 

відділу з 

питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу відділу 

з питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради за І півріччя  

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету  

19.08.2021 26.08.2021 Олена 

ІВАНОЩУК – 

начальник 

відділ з питань 

реєстрації 

місця  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

2021 року Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  проживання 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про стан 

готовності закладів 

освіти до нового 

2021/2022 

навчального року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

19.08.2021 26.08.2021 Анатолій 

ПАСІЧНИК – 

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про затвердження 

контингенту учнів 

у початкових 

спеціалізованих 

мистецьких 

навчальних 

закладах на              

2021-2022 

навчальний рік 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК- 

міський голова 

02.09.2021 09.09.2021 Олександр 

АФАНАСЬЄВ –  

начальник 

управління 

культурної 

політики і 

ресурсів 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу Ради з 

питань безпечної 

життєдіяльності 

населення 

Ольга ТРОЯН – 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

02.09.2021 09.09.2021 Наталія КОТ – 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про затвердження 

мережі закладів 

освіти на 2021/2022 

навчальний рік 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

02.09.2021

  

09.09.2021 Анатолій 

ПАСІЧНИК – 

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 



5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про організацію 

роботи щодо 

здійснення заходів   

у сфері запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству Старо-

костянтинівським 

міським Кризовим 

центром 

Ольга ТРОЯН – 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

23.09.2021

  

30.09.2021 Наталія КОТ – 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про стан підготовки 

об’єктів житлово-

комунального 

господарства до 

роботи в осінньо-

зимових умовах 

2021-2022 років 

Володимир 

БОГАЧУК – 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

23.09.2021 30.09.2021 Світлана 

ОВЧАР – 

начальник 

управління 

житлово- 

комунального 

господарства та 

інфраструктури 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради на ІV квартал 

2021 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

23.09.2021 30.09.2021 Наталія 

ШАБЕЛЬНИК–

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

 

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 

2021 року, знаходиться в заступників міського голови, керівників відповідних 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників 
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міського голови: 

 

ІІІ.1. В оперативному порядку:  

липень 

про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території 

населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник  відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

серпень 

про стан торгівельного та побутового обслуговування в період 

карантинних заходів щодо запобігання поширенню випадків СОVID-19 на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади.  

Альона ПАСІЧНИК - начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

 

вересень 

про обсяг виробництва та реалізації промислової продукції 

підприємствами Старокостянтинівської  міської територіальної громади. 

Альона ПАСІЧНИК - начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті міської ради 

при роботі з вхідними документами в ІІІ кварталі 2021 року. 

Лілія МИХАЛЬЧУК - начальник  загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан упорядкування, передавання, забезпечення зберігання 

документів сільських рад, здійснюваного в зв’язку із проведенням в Україні 

реформи децентралізації влади та на виконання рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 02 червня 2020 року № 25/40/VІІ. 

Наталя ЗАГОРУЙКО - начальник архівного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ.2.1. Законів України: 

 

липень 

від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт».
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Іван СТОРОЖУК - начальник відділу молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

від 07 грудня 2017 року № 2229-VІІІ «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

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

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Юрій РЕШЕТНІК - начальник відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

 

серпень 

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

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

Юрій РЕШЕТНІК - начальник відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 06 жовтня 2005 року № 2961-ІV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 05 березня 1998 року № 187-ВР «Про відходи». 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

вересень 

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

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Юрій РЕШЕТНІК - начальник відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

 

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

Лілія МИХАЛЬЧУК - начальник загального 
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відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

від 16 січня 2020 року № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту»              

(в частині виконання статті 39). 

 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 

 

від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю». 

Іван СТОРОЖУК - начальник відділу молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

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

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 01 січня 2013 року № 1878-17 «Про внесення змін до Закону України  

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». 

Валентина ТАРАСЮК – начальник управління 

земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ.2.2. Указів Президента України: 

 

липень 

від 30 березня 2021 року № 128/2021 «Про відзначення 25-ї річниці 

Конституції України». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 09 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність - здоровий спосіб життя-здорова нація»». 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 

 

серпень 

від 23 серпня 2004 року № 987/2004 «Про День Державного Прапора 

України». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 
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внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради;  

 

від 30 вересня 2019 року № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення 

прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

вересень 

від 21 жовтня 2020 року № 459/2020 «Про відзначення 30-ї річниці 

незалежності України». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

 

липень 

від 02 квітня 2005 року № 261 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

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

формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». 

Людмила БЛІЩ - начальник відділу з кадрової 

служби виконавчого комітету міської ради; 

 

від 18 квітня 2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

вересень 

від 02 березня 2016 року № 207-VІ «Про затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру». 
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Олена ІВАНОЩУК - начальник відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 30 січня 2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов». 

Ольга АНДРІЙЧУК - начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

 

липень 

від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг». 

Юрій КОРЖУК – начальник центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ.2.5. Наказу Міністерства внутрішніх справ України: 

 

вересень 

від 10 липня 2017 року № 579 «Про затвердження Методики планування 

заходів з евакуації». 

Ігор МИХАЛЕЧКО - начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ.2.6. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України: 

 

вересень 

від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про Порядок розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності». 

Руслан БИЛИНА - начальник управління 

містобудування, архітектури та капітального
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будівництва виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ІІІ.2.7. Наказу Міністерства соціальної політики України: 

 

липень 

від 10 січня 2007 року № 4 «Про затвердження Порядку здійснення 

нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій органами ПФУ». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.8. Постанови Центральної виборчої комісії: 

 

вересень 

від 25 червня 2020 року № 117 «Про утворення звичайних та спеціальних 

виборчих дільниць на постійній основі». 

Інна ПИЛИПЧУК - начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.9. Розпорядження міського голови: 

 

вересень 

від 23 листопада 2018 року № 380/2018-р «Про заходи щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству в місті Старокостянтинові на період до 2022 

року». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи: 

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

 

липень 

Дня архітектури України (01); 

Дня Національної поліції України (04); 

Дня працівника природно-заповідної справи (07); 

Дня родини (08); 

Дня рибалки (11); 

Дня українських миротворців (15); 

Дня бухгалтера та аудитора (16); 
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Дня працівників торгівлі (25); 

Дня хрещення Київської Русі-України (28); 

 

серпень 

Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (01); 

Дня військ зв’язку (08); 

Дня працівників ветеринарної медицини (08); 

Дня будівельника (08); 

Дня пасічника (19); 

Дня Державного Прапора України (23); 

Дня Незалежності України (1991) (24); 

Дня пам’яті захисників України (29); 

 

вересень 

Дня знань (01); 

Дня нотаріату (02); 

Дня підприємця (05); 

Дня фізичної культури і спорту (11); 

Дня українського кіно (11); 

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (12); 

Дня рятівника (17); 

Дня міста Старокостянтинова (18-19);  

Дня фармацевтичного працівника (19); 

Дня працівника лісу (19); 

Дня партизанської слави (22); 

Дня машинобудівника (26); 

Дня туризму (27); 

Всеукраїнського дня бібліотек (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 комітету 

міської ради; 

 

комісії з визначення доцільності та розміру грошової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення.  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної
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допомоги непрацюючій малозабезпеченій особі, особі з інвалідністю та дитині з 

інвалідністю. 

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 Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та 

розміру грошової допомоги. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали 

безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 

компенсації. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії по перевірці цільового використання коштів на виплату 

одноразової допомоги при народжені дитини. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника 

війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

спостережної комісії при виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради.  

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. 
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Юридичний відділ виконавчого комітету 

міської ради; 

 

громадської комісії з житлових питань. 

Юридичний відділ виконавчого комітету 

міської ради; 

 

комісії з питань захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради; 

 

постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів. 

Управління земельних ресурсів  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 безпечної життєдіяльності населення при виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання домашньому насильству 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 оздоровлення та відпочинку дітей при
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виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

координаційної ради з питань молодіжної політики. 

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. 

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення 

грошової компенсації. 

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: 

 

з керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів виконавчого комітету 

міської ради. 

Щопонеділка, 

Микола МЕЛЬНИЧУК – міський голова; 

 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю керівництва 

виконавчого комітету міської ради). 

Щопонеділка, 

Володимир БОГАЧУК – заступник міського
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голови з питань діяльності виконавчих  

органів Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 


