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Вступ 

Програма соціально-економічного розвитку м.Старокостянтинів на 2017 рік (далі -  

Програма) розроблена з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку міста.  Для цього 

виконавчим комітетом міської ради реалізовуватимуться конкретні пріоритети в економіці та 

соціальній сфері, забезпечуватиметься належна взаємодія всіх органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

У Програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і 

розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери міста. 

Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних перетворень, регіональна 

політика міста буде реалізовуватись таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для 

підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку міста. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

Структура та концепція Програми визначена з урахуванням типової структури, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету»,та затверджена  розпорядженням міського голови від 25.11.2015 року № 

362/2015-р «Про затвердження концепції розроблення та структури Програми соціально-

економічного розвитку м.Старокостянтинів на 2016 рік». 

При розробленні проекту Програми враховані положення наступних документів: 

- щорічне Послання Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє 

становище України у 2016 році”; 

- програма діяльності Кабінету Міністрів України; 

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385; 

- - Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 

року №821; 

- Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, затвердженої 

рішенням четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 18 травня 2011 року №24-4/2011. 

- Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-

2017 роки, затвердженого рішенням сесії обласної ради від 28 травня 2015 року №2-32/2015. 

Складовими частинами Програми є завдання інших регіональних цільових програм, які 

будуть реалізовуватися у 2017 році, та заходи з розв’язання важливих соціально-економічних 

питань, які вживатимуться виконавчим комітетом міської ради. 

Підготовку Програми здійснювало управління економіки виконавчого комітету міської ради. 

Опрацьовані матеріали, надані управліннями, відділами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради та враховані пропозиції підприємств, організацій та установ 

усіх форм власності, громадських організацій, депутатів міської ради, профспілок.   

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку міста за 2016 рік та 

нагальних проблем, визначені пріоритети соціально-економічного розвитку міста у 2017 році, 

встановлені завдання та розроблені заходи щодо розвитку відповідних сфер економічної 

діяльності.  
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Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 

покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю органів влади у взаємодії з 

громадянами, юридичними особами та їх об’єднаннями. Зокрема, забезпечення балансу інтересів 

держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін 

соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців. 

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий підхід 

забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в місто ресурсів, сприятиме 

громадянській злагоді у регіоні.  

У процесі виконання програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються рішенням сесії міської ради . 

Проект Програми погоджений  на засіданні  виконавчого комітету  09.02.16 року та 

розглянуто постійними депутатськими  комісіями міської ради і доопрацьовано з урахуванням їх 

висновків. 

 

Соціально-економічний розвиток м.Старокостянтинів у 2016 році 

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-економічного розвитку міста, 

об’єднання зусиль влади, громадськості навколо спільних проблем та інтересів протягом 2016 

року забезпечено позитивні тенденції розвитку сфер діяльності регіону 

Основні показники, що характеризують економічний та соціальний розвиток міста: 

  до бюджету міста надійшло платежів на суму  296,8 млн.грн., що становить 144,8% до 

попереднього року; 

 фактичний обсяг реалізації продукції промисловості 1119,6 млн.грн, що на 47,8% 

більше, ніж у 2015 році; 

 обсяги капітальних інвестицій у 2016 року становили 215300 тис. грн.; 

 у 2016 році  введено в експлуатацію  11130,1 кв.м. загальної площі житла, що у 2,6 рази 

більше, ніж за відповідний період минулого року; 

 у січні – вересні 2016 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів підприємницької 

діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі становить 248,0 тис. грн., що становить 

107,3% до відповідного періоду 2015 року; 

 відсутня заборгованість із заробітної плати по місту; 

 протягом грудня 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року номінальна 

заробітна плата одного штатного працівника збільшилася на  30,6%  або на 1226,51 грн.  і 

становила  5231 грн.  

Протягом 2016 року збережено позитивні тенденції розвитку промислової галузі. 

Основу промислового потенціалу міста складає харчова промисловість – 67 % 

загальнопромислового обсягу реалізованої продукції за 2016 рік, машинобудування – 23,3 %, 

промисловість будівельних матеріалів (виробництво залізобетонних виробів) – 4,7 %, 

теплоенергетика – 3,8 %,  інші галузі – 1,2%.  

Найбільші обсяги виробництва та реалізації промислової продукції на ДП 

«Старокостянтинівський молочний завод», ТОВ «Мегатекс Індастріал», ТОВ 

«Старокостянтинівцукор», філії «Старокостянтинівський завод ЗБШ» ПАТ «Українська 

залізниця», КП ПТГ «Тепловик», ТОВ «Блок Майстер Україна», ТОВ «Агромоторсервіс». 

Обсяги реалізації промислової продукції  у 2016 р. склали 1119588,1 тис..грн. , що становить  

147,8% у порівнянні до 2015року.. Позитивних темпів до рівня попереднього року досягли десять 

з чотирнадцяти підприємств промисловості міста, серед них найбільші ДП 

«Старокостянтинівський молочний завод» (114,0%), ТОВ «Старокостянтинівцукор» 126,5 %, ТОВ 

«Агромоторсервіс» (167,0 %),  ПАТ «Старокостянтинівський завод КПУ» (159,2%), ДП 

«Старокостянтинівське лісове господарство» (119,9%),. 

У 2016 році розпочав виробничу діяльність новозбудований завод з виробництва 
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гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) ТОВ «Мегатекс 

індастріал». 

Базою для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення   є 

підвищення рівня інвестиційної привабливості, залучення інвестицій в економіку міста.  

За оперативними даними у 2016 році в економіку міста за рахунок усіх джерел фінансування 

спрямовано 215300 тис. грн. капітальних інвестицій. У порівнянні з минулим роком капітальних 

інвестицій освоєно на 15971 тис.грн. , або на 6,9 %  менше. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано на придбання машин і обладнання, 

нежитлове та житлове будівництво, будівництво інженерних споруд, . 

Найбільші інвестиції освоєні: 

ТОВ «Старокостянтинівцукор» - здійснює реконструкцію підприємства та оновлення 

обладнання з метою зменшення споживання газу та збільшення об’єму перероблення цукрового 

буряку, придбані нові твердопаливні котли, збудовано ТЕЦ. За рахунок використання 

альтернативного палива (вугілля марки ДГ) споживання природного газу зменшиться на 12 млн. 

куб. м. Вироблена ТЕЦ електроенергія використовується на власні потреби підприємства та 

реалізовується в мережу. 

ТОВ «Мегатекс Індастріал» - введено в експлуатацію кабельну лінію електропередач, 

систему вентиляції та каналізації, вузол прийому кислоти. 

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» - модернізація виробництва (встановлення 

лінії для фасування масла), встановлення нового енергоефективного обладнання. 

Завершені роботи з реконструкції очисних споруд та мереж житлового мікрорайону ІІ 

залізничного вокзалу м.Старокостянтинів. У 2016 році на виконання робіт профінансовано та 

освоємно 4616,13 тис.грн. з державного, обласного та міського бюджетів. 

На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку , відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 395 зі змінами була передбачено субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію каналізаційних очисних споруд 

потужністю 5000 м.куб./добу в м. Старокостянтинів У 2016 році профінансовано та освоєно 

5057,74 тис.грн. з державного та міського бюджетів. 

За рахунок фінансування з міського бюджету, з метою забезпечення більш доступної, якісної 

первиної медичної допомоги, яка спрямована на профілактику та раннє виявлення захворювань у 

дітей та дорослих з 22 липня 2016 року розпочато роботу амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини № 4 у мікрорайоні «Цукровий завод» та філіалу амбулаторії з фіксованим прийомом 

сімейного лікаря у мікрорайоні «ІІ Вокзал». 

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста станом на 01 жовтня 2016 року становили 2473,2 

тис.дол. США і зменшилися порівняно з початком 2016 року на 23,1 тис.дол.США Причина 

зменшення обсягу прямих інвестицій – курсова різниця доллара США. 

За статистичними даними станом на 1 жовтня 2016 року обсяги експорту зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися на 63,5 %  

та становили 8624,9 тис.дол. США, обсяги імпорту товарів  та послуг збільшилися на 26,4% та 

становили 6521,1 тис.дол.США. Зовнішньоторгівельне сальдо становить – 2103,8  тис.дол. США.. 

Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у 2016 році виконано 

робіт  власними силами на суму 55794 тис.грн.,  порівняно з 2015 роком обсяги будівництва в 

місті збільшилися на 7 %. 

За оперативними даними у 2016 році  введено в експлуатацію  11130,1 кв.м. загальної площі 

житла, що у 2,6 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.  

Завершено будівництво: 

- багатоквартирних житлових будинків по вул.. Ессенська, 33/1, 33/2, Красовського, 5/6, 5/7 

(замовник Паращишен Д.М., м.Хмельницький); 

- 68 квартирного, дев’яти поверхового житлового будинку по вул.. Миру, 68,  замовник 

Москаленко А.О. 

Здійснювалося будівництво: 
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- п’ятиповерхового двосекційного житлового будинку сімейного типу по вул.. Миру, 19/5 

(загальна площа будівлі – 4000 м.кв., загальна площа квартир  - 2600 м.кв., 38 квартир), замовник 

ТОВ «Оптіма бізнес компані»  м.Київ; 

- будівництво  багатоповерхового 161 квартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення по вул.. Софійська,3 м.Старокостянтинів, Хмельницької 

обл., замовник ЖБК «Софійський партал». 

В сфері малого бізнесу міста станом на 01.01.2017 року зареєстровано 192 малих 

підприємств та 2132  фізичних осіб – підприємців. За 2016 рік зареєструвалось 187 фізичних осіб – 

підприємців та 319 осіб припинили свою підприємницьку діяльність 

Загальні надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва за 2016 рік 

становить 26741,2 тис. грн., що складає 9,2% від загальних надходжень до місцевого бюджету та 

28,9% до власних доходів бюджету міста та становить 159,9% до надходжень відповідного періоду 

2015 року. 

Для доступного та зручного отримання фізичними та юридичними особами 

адміністративних послуг у місті функціонує Центр надання адміністративних послуг (надалі – 

ЦНАП), до роботи якого залучено 33 суб’єкти надання адміністративних послуг, 14 з яких є 

структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 8 вересня 2016 року №302 п. 2 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 31 жовтня 2013 року №411» 

затверджено 194 адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП.  

На протязі 2016 року до ЦНАПу звернулося 9795 суб’єктів звернень щодо отримання 

адміністративних послуг, з них найбільшу кількість склали послуги: 

 з міграційних питань – 4180; 

 структурних підрозділів виконкому – 1774; 

 у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 1680; 

 управління Держгеокадастру – 1032; 

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 970; 

 отримання документів дозвільного характеру – 146; 

 у сфері державної реєстрації громадських формувань – 13. 

За 2016 рік міською радою та  її виконавчим комітетом прийнято 2 регуляторні акти:  

1. Про встановлення тарифів на послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг, що надаються Старокостянтинівським комбінатом комунальних 

підприємств.  

2. Про пайову участь (внесок) замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інформаструктури м. Старокостянтинів. 

Станом на 01.01.2017 року в місті нараховується 265 стаціонарних підприємств торгівлі, 30 

об’єктів громадського харчування, 138 об’єктів побутового обслуговування та 408 об’єктів дрібно-

роздрібної мережі.  

Підприємствами сфери послуг за січень – вересень 2016 року реалізовано послуг для всіх 

споживачів на суму 47532,8 тис. грн., що становить 130,1% до відповідного періоду минулого 

року (в тому числі населенню 12117,9 тис. грн.).  

За січень – вересень 2016 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів підприємницької 

діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі становить 248,0 тис. грн., що становить 

107,3% до відповідного періоду 2015 року. 

Жителі всіх мікрорайонів міста забезпечені транспортним сполученням. На даний час 

маршрутна мережа м. Старокостянтинів нараховує 10 маршрутів, перевезення здійснюють 11 

приватних перевізника  25 транспортними одиницями.   

Перевезення пільгових категорій населення здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. На даний час маршрутна мережа м. Старокостянтинів нараховує 10 маршрутів, 

перевезення здійснюються 25 транспортними одиницями.  

Перевезення пільгових категорій населення здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. За 2016 рік нараховано компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
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громадян в сумі  1508,9 тис. грн, профінансовано – 1391,3 тис. грн.. Борг приватним перевізникам 

за пільгові перевезення станом на 01.01.2017 року складає-117,7 тис. грн.. 

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського 

комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність. 

Розвиток житлово-комунальної сфери здійснюється у напрямі удосконалення системи 

управління, проведення економічно обґрунтованої тарифної політики, енергозбереження, 

підвищення якості житлово-комунальних послуг.   

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у січні-грудні 2016 року – 119,6 %. 

В цілому по місту заборгованість населення станом на 01.01.2017 р.(без послуг газопостачання) 

становила 461,4 тис. грн.. 

Станом на 01.01.2017 р. заборгованість населення за послуги Старокостянтинівської ЖЕК– 

1680,1 тис. грн., послуги з вивезення ТПВ Старокостянтинівського ККП – 184,2 тис. грн., за 

послуги КП «Тепловик» переплата становить – 409,4 тис. грн., послуги  КП «Водоканал» 

переплата – 993,5  тис. грн. 

Підприємствами житлово-комунального господарства забезпечено 100% підготовку до 

роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2016/2017 років.  

З метою підготовки до опалювального сезону котелень, теплових мереж і допоміжного 

обладнання КП ПТГ «Тепловик» виконані наступні роботи: 

- замінено труби на попередньоізольовані у двотрубному вимірі на опалення та гаряче 

водопостачання по вулиці І.Франка – 2115 п. м, по вулиці Героїв Крут – 105 п. м, по вулиці Миру – 71 

п. м, по вулиці Острозького – 22 п.м, по вулиці Пушкіна – 22 п.м; 

- встановлено підігрівач на гаряче водопостачання на ЦТП по вул. Софійській, 15/1, проведено 

капітальний ремонт другого підігрівача на ГВП; 

- встановлені твердопаливні пальники на котли КВГ по котельних М.Красовського, 3,  Героїв 

Чорнобильців, 20; 

- завершений ремонт бака-акумулятора для подачі гарячого водопостачання на котельні Рудяка, 

33; 

- встановлений мережний насос на котельні Миру 44/3; 

- демонтовані котли НІІСТУ-5 на котельні Попова, 13, встановлено твердопаливний котел 

РЕТРА 4М на місце демонтованих котлів; 

- по котельні Прокоп’юка, 4 проведено заміну переднього екрану водогрійного котла ВК-32; 

- встановлено 28 теплових лічильників; 

Підприємством  подано заявку на виділення кредиту у Північну Екологічну Фінансову 

Корпорацію –НЕФКО для проведення робіт по об’єднанню котелень по вул.Миру 1/136, 1/139, 

Героїв Крут на базі котельні Миру 1/139 , заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби 

та встановлення когенераційної установки.  

Старокостянтинівською ЖЕК виконано капітальний ремонт покрівлі в будинку по вул. 

Миру, 1/137 та по вул. Миру, 1/155, проведений поточний ремонт покрівлі у житлових будинках 

по вул. Острозького, 13, 17, 64, 66, вул. Прокоп’юка, 3, 3/1, вул. Попова, 30, 30/3, 28/1, вул. Миру, 

1/145, 1/132, 1/142, вул. Франка, 19, 21, 39, 41. 

Старокостянтинівським КП ВКГ«Водоканал» виконано такі роботи: 

- замінено глибинні насоси ЕЦВ 10-63-65 на артезіанських свердловинах №6 Гигорівського 

водозабору та №2 Пашковецького (Чернятинського) водозабору;  

- проведено капітальний ремонт насосних агрегатів марки ЕЦВ. 

- відремонтовано 110 м ділянок водопровідних мереж, а саме: по пров. Подільський (біля 

пожежної частини) – 60м., вул. Острозького (біля м-ну «Орбіта»)– 30 м. та по вул. І. Франка (біля 

котельні) -20 м.; 

- відремонтовано 250 м ділянок каналізаційних мереж, а саме: по вул. І. Франка – 40 м., вул. 

Рудяка – 50 м., вул. Миру – 65 м., вул. Попова – 35 м., вул. Гонти – 60 м.; 

- проведений капітальний ремонт насосного агрегату Д-320/50 на ВНС-1; 

- відремонтовано покрівлю будівлі адмінприміщення,  КНС та павільйону свердловини на 

міських каналізаційних очисних спорудах; 
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- відремонтовано освітлення та встановлені енергозберігаючі лампи на КНС-3,  ГКНС, ВНС-1, 

ВНС-2, ВНС-3 та очисних спорудах; 

- відремонтовані зворотні клапани на 2-х свердловинах Пашковецького водозабору; 

- проведений капітальний ремонт твердопаливного котла на міських каналізаційних спорудах; 

- проведені ремонтні роботи водопровідних та каналізаційних оглядових колодязів; 

- виготовлена ПКД та виконані роботи з реконструкції водопровідної мережі по вул. І.Франка, 

вул. Байдукова та каналізаційної мережі по пров. Олімпійський, проведено коригування ПКД на 

реконструкцію каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу; 

- очищення біоставків на міських каналізаційних очисних спорудах. 

У 2016 році виконаний  капітальний ремонт доріг площею 14,1 тис.м2 на суму 3960,6 

тис.грн. по вул.Бондарчука, пров. Теодоровича, поточний ремонт доріг площею 50,6 тис.м2 на 

суму 3542,97 тис.грн.  

Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста  ( заміна 

зношених світильників з лампою розжарювання на світильники з лампою ДНАТ) в кількості 226 

шт. на суму 230 тис.грн, по вулицях Чайковського, Болохівська, Косинського, Есенська, Попова, 

Софійська, Замкова, Рудяка, Кріпосний Вал, Героїв Крут, Федорова, Глібова, Корольова та ін.  

Виконані роботи по провженню лінії вуличного освітлення по вулицях Південна 1, Їжакевича, 

Жукова та частини вулиці Київської. 

Важливим питанням, що стосується розвитку міста є зайнятість населення трудовою 

діяльністю, оплата праці. 

Станом на 01 січня 2017 року в міськрайонному центрі зайнятості  на обліку перебувало 275 

безробітних, що на 264 особи (або на 49,0 в.п.) менше, ніж на 01.01.2016 року.  

Протягом 2016 року послугами міськрайонного центру зайнятості скористалося 1579 осіб, 

мешканців міста, що на 589 осіб (або на 27,2 в.п.) менше, ніж за аналогічний період минулого 

року, в т.ч. 1228 – безробітних осіб, що на 618 осіб (або на 33,5 в.п.) менше, ніж за 2015 рік. 

Упродовж звітного періоду статус безробітного отримали 689 осіб, мешканців міста, що на 488 

осіб (або на 41,5 в.п.)  менше минулого року. 

Станом на 01.01.2017 навантаження на 1 робоче місце дорівнювало 20 особам,  а станом на 

01.01.2016 – 23 особам 

Протягом грудня 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року номінальна 

заробітна плата одного штатного працівника збільшилася на  30,6%  або на 1226,51 грн.  І 

становила  5231 грн. 

Станом на 01.01.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.  

Забезпеченно надання державної допомоги сім’ям з дітьми та пільг окремим категоріям 

громадян з урахуванням рівня їх доходів. 

Забезпечено своєчасне призначення всіх видів соціальної допомоги, надання населенню 

пільг, відшкодування витрат за надані пільги підприємствам-надавачам житлово-комунальних 

послуг, іншим суб’єктам господарської діяльності. 

У 2016 році управлінням Пенсійного фонду України в Старокостянтинівському районі 

забезпечено своєчасне призначення, перерахунки та фінансування виплати пенсій. Середній 

розмір пенсійної виплати на 01.01.2017 року  становить 1545,1 грн.  Збільшилась  відносно  

01.01.2016 року  на 149,9 грн., або 110,7 % (на 01.01.2016р. – 1395,2 грн.) 

Станом на 01.01.2017  року до бюджету міста надійшло платежів на суму  296800739,42 грн., 

що становить 95,2 % уточнених річних планових показників та 144,8% до попереднього року.  

До загального фонду бюджету надійшло 288710645,60 грн. (разом з трансфертами), що 

становить 97,3% річних планових показників та 149,5% до минулого року, в тому числі: 

-  власних доходів бюджету міста надійшло 92501756,30 грн., що становить 96,9 % річних 

планових показників та 161,0 % до минулого року.      

 - трансфертів з Державного бюджету по загальному фонду надійшло 196208889,30грн., що 

становить 97,4 % річних планових показників.  

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 8090093,82 грн., що становить 54,3 %  до 

річних планових призначень, в тому числі: 
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власних доходів бюджету міста надійшло 6515462,22 грн., з них бюджет розвитку -  

1601285,07 грн. Та спец кошти бюджетних установ – 4826384,46 грн. 

Трансфертів  з Державного бюджету надійшло в сумі 1574631,60 грн. 

Обсяг видаткової частини обраховано в загальній сумі   288536327,00 грн.: 

 - загальний фонд в сумі  267585093,97 грн.; 

 - спеціальний фонд в сумі  20951233,03 грн. 

Видатки загального фонду бюджету міста спрямовуються на фінансування, в першу чергу, 

існуючої мережі закладів соціально-культурної сфери та заходів підтримки життєвого рівня 

окремих категорій населення.  

Всього на соціальну сферу по загальному фонду бюджету міста на 2016 рік спрямовано 

видатки в сумі  217229098,84 грн. або 79,8% від загальної суми видатків, з них по галузям: 

КФК Назва видатків Сума, грн. Питома 

вага, % 

070000 Освіта 72541455,92 26,6 

090000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

136866814,15 50,3 

110000 Культура 5435616,03 2,0 

130000 Фізична культура та спорт 2385212,74 0,9 

 Всього видатків  217229098,84 100 

За 2016 рік видаткова частина загального фонду бюджету міста становить  268174907,67 

.грн. або 98,5% до річного плану. 

214292898,56 грн. Або 79,9% усіх видатків загального фонду бюджету спрямовано на 

утримання установ соціальної сфери та соціальні програми,  в тому числі: 

освіта    – 70417187,66  грн. Або 97,% до плану; 

соціальний захист та соціальне забезпечення –   136550702,68 грн. Або 99,8%  річного плану; 

культура – 5053744,55 грн. Або 93,0%  річного плану; 

фізкультура і спорт   –2271263,67грн або 95,2% до плану. 

Видатки бюджету міста на оплату праці становлять 73212931,88 грн., харчування – 

4944674,21.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 10616753,04 грн..  

Станом на 01.01.2017 року рахується податковий борг до зведеного бюджету в сумі 

1108,09 тис.грн., (без банкрутів і підприємств, що ліквідуються) в тому числі: 

- до державного бюджету – 2251,6 тис.грн., зменшився до 01.01.2016 року на 1258,6 тис.грн.; 

- до місцевого бюджету – 8829,3 тис.грн., (збільшився до 01.01.2016 року на 3221,7 тис.грн. 

(на 57,0%) за рахунок нарощеного боргу по платі за землю КЕВ м.Хмельницький в сумі 3130,1 

тис.грн. (військові частини) (16 січня 2017 року відбулося судове засідання щодо стягнення 

податкового боргу, за рішенням якого підприємство КЕВ м. Хмельницький зобов»язали сплатити 

податковий борг до бюджету міста,  по акцизному податку  допустили борг ТОВ «Промстрой 

проект» в сумі 440,1 тис.грн. (в перших числах січня 2017 року борг в повному обсязі сплачено до 

бюджету). 

Протягом 2016 року проводилася діяльність спрямована на реалізацію у місті держаної 

молодіжної та сімейної політики шляхом виконання відповідних міських заходів. Забезпечено 

реалізацію міської програми «Молодь Старокостянтинова» на 2016-2020 роки, затвердженої 6 

сесією міської ради від 10 червня 2016 року №14. У 2016 році на проведення заходів у рамках 

програми із бюджету міста виділено та профінансовано 8437 грн.  

За рахунок місцевого бюджету у 2016 році оздоровлено 298 дітей пільгових категорій. 

Протягом оздоровчої кампанії 2016 року за рахунок різних джерел фінансування забезпечено 

послугами оздоровлення та відпочинком 2417 дітей, що складає 62% від загальної чисельність 

дітей (3924 дитини) шкільного у віку від 7 до 17 років включно. 

Забезпечено впровадження заходів спрямованих на профілактику та попередження 

насильства в сім'ї.  
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У 2016 році було проведено ряд заходів спрямованих на запобігання негативним явищам у 

молодіжному середовищі, формуванню у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я та 

здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя.  

З метою створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді забезпечена підтримка та 

проведення акцій, місячників, фестивалів, конкурсів.  

На обліку служби у справах дітей  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

перебуває – – 41 дитина – сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (11 дітей – сиріт,  

30- дітей, позбавлених батьківського піклування).   

На території міста функціонують: 

- 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються 5 дітей, позбавлених 

батьківського піклування та перебувають під опікою 4 дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 4 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

З метою запобігання бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх службою, 

спільно із зацікавленими установами та організаціями проводяться профілактичні рейди.  

Протягом 2016 року проведено 42 рейди, в ході яких виявлені 6  дітей, 3  влаштовані до Центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей, “Подолянчик”, служби у справах дітей Хмельницької 

обласної державної адміністрації, 2  дітей влаштовані до Старокостянтнівсько ЦРЛ, 1 дитина 

вилучена з вулиці. Діти повернені  в сім’ю. За порушення прав дітей ініційовано притягнення до 

відповідальності 14 батьків (за ст. 184 КпАП України), ще 15 батьків попереджено, 18 дітей взяті 

на облік, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.  

Проводилася робота спрямована на зменшення сімейного неблагополуччя, попередження 

насильства в сім'ї. В даному напрямку  здійснював діяльність Старокостянтинівський міський 

кризовий центр.  

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – заклад, що  проводить соціальну роботу 

з  сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги. 

Мережа закладів освіти міста є оптимальною,  у повному обсязі задовольняє запити 

населення міста у здобутті дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. У місті 

функціонує 21 навчальний заклад: 8 загальноосвітніх навчальних закладів (з них 2 інноваційних: 

навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» і ліцей), 9 дошкільних 

навчальних закладів, міжшкільний навчально–виробничий комбінат, 3 позашкільних навчальних 

заклади: дитячо–юнацька спортивна школа, станція юних техніків, міський центр дитячо–

юнацької творчості, що надають якісні освітні послуги.   

За мережею в 2016-2017 навчальному році у 8 загальноосвітніх навчальних  закладах у 172 

класах здобуває загальну середню освіту 4360 учнів (середня наповнюваність класів – 25,5%). Всі 

діти шкільного віку охоплені навчанням.  

У 9 дошкільних навчальних закладах дошкільною освітою  охоплено 1619 дітей.  

У місті функціонує Старокостянтинівський міський центр дитячої та юна-цької творчості, 

Старокостянтинівська міська станція юних техніків, Старокостянтинівська дитячо-юнацька 

спортивна школа. 

Учні залучаються до участі у роботі гуртків та спортивних секцій, до громадсько – трудової 

активності, до позакласної роботи. У позашкільних навчальних закладах позашкільною освітою 

охоплено – 2560 учнів, що становить 58,3%. 507 учнів відвідує Старокостянтинівську дитячо-

юнацьку спортивну школу (36 груп); Старокостянтинівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості – 1598 учнів (92 групи), Старо-костянтинівську станцію юних техніків – 455 учнів 

(33групи).  

З метою удосконалення фахової майстерності, пропаганди прогресивної методики 

позашкільної роботи керівники гуртків розробляють методичні посібники, каталоги виставкових 

робіт, буклети про діяльність гуртків. 
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У загальноосвітніх навчальних закладах створено належні умови для інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами в єдиний освітній простір. У зв’язку з цим організовано 

індивідуальне навчання для дітей із вадами психо-фізичного розвитку. Створено можливість дітям 

цієї категорії навчатися за місцем проживання, не відриваючись від родини. Індивідуальним 

навчанням охоплено 27 дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.  

Зміцнено матеріальну базу закладів освіти. У 2016 році проведений капітальний  ремонт 

покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 (1200 кв.м.), капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 (765,4 кв.м), 

ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (59,3 кв.м), ремонт фасада ДНЗ №6, ДНЗ №8 та НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М. Бондарчука, ремонт системи 

опалення ДНЗ №7, ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, Старокостянтинівського ліцею імені М.С.Рудяка та 

НВК «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука, 

капітальний ремонт чотирьох класних кімнат у ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 та  ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, 

капітальний ремонт території (мощення фігурними елементами) ДНЗ №7 

Також виконувалися роботи з реконструкції покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, капітального 

ремонту ДНЗ №3,  капітального ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, проведено заміну зовнішніх 

дверей в ДНЗ №1, ДНЗ №2 та частину вікон у ДНЗ №8; 

За позабюджетні кошти частково замінено вікна Старокостянтинівського ліцею імені 

М.С.Рудяка та проведено капітальний ремонт харчоблоку, замінено вхідні двері  в НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М. Бондарчука 

Для бажаючих зміцнити або поліпшити своє здоров’я в місті функціонує 2 стадіони, 11 

майданчиків з тренажерним обладнанням, 9 спортивних майданчиків, 4 тренажерні зали, 10 

спортивних залів, 3 стрілецьких тири.  

В місті працюють 13 громадських організацій спортивного спрямування: спортивних 

бальних танців «Твіст», футбольний клуб «Случ», дитячо-юнацький футбольний клуб «Вікторія», 

дитячо-юнацький футбольний клуб «Старкон»,  спортивний клуб «Вулкан», волейбольний клуб 

«Кобудь», клуб з художньої  гімнастики «Грація», футбольний клуб «Случ», клуб з боксу «Кінг», з 

шахів «Біла тура», «Антей» функціонує федерація з тхеквондо та федерація з футболу. В місті 

працюють гуртки рукопашного бою, міні-футболу, боксу, вільної боротьби, настільного тенісу, 

баскетболу, маутенбайку, спортивного туризму.  

Мережа закладів охорони здоров'я на території міста складається з Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, комунального закладу «Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», Старокостянтинівської підстанції екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф.   На території міста функціонує 25 аптек. 

Старокостянтинівською центральною районною лікарнею медична допомога населенню 

надається в 11 стаціонарних відділеннях на 280 ліжках та консультативною поліклінікою на 625  

відвідувань в зміну лікарями 22 спеціальностей. Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 

43,44 (2015 р – 52,41) 

Протягом 2016 року було проліковано 11163 хворих. Рівень госпіталізації 172,75. Зайнятість 

ліжка становила 326,0, середнє перебування 9,4, лікарняна летальність 1,4. З аналогічний період 

2015 року було проліковано на 340 ліжках 11124 хворих. Рівень госпіталізації 172,08. Зайнятість 

ліжка становила 320,5, середнє перебування 9,8, лікарняна летальність 1,4.  В відділеннях 

хірургічного профілю було проведено 2118 операції (2015 р – 2087). Хірургічна активність 

становить 45,29% (2015 р – 43,53%).   

Кількість відвідувань до лікарів в клініко-діагностичну поліклініку ЦРЛ в звітному періоді 

становить 217070,  в т ч по захворюванню 82402, з профілактичною метою – 134668.  У денному 

стаціонарі при поліклініці проліковано на 20 ліжках 1499 хворих (у 2015 році – 1467), в тому числі 

1042 – працездатного віку (у 2015 році – 1047).  

З лютого 2014 року в лікарні працюють 4 ліжка для надання паліативної допомоги,а саме 2 

хоспісні ліжка в хірургічному відділенні, та 2 на базі терапевтичного відділення №4. За 2016 рік 

проліковано на ліжках даного профілю 41 хворих. 
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В 2016 році покращилась матеріально-технічна база. Було закуплено обладнання на загальну 

суму 427,362 тис.грн., в т ч 297,3 тис.грн – районний бюджет, 103,7 грн – благодійна допомога, 

26,4 тис.грн. – централізоване постачання. 

Коштом благодійного фонду було закуплено: холтер монітор АТ (ВАТ 41-2), монітор 

пацієнта СХ100 (неонатальний), морозильна камера низькотемпературна Haier PW-40 L262, 

опромінювач бактерицидний. 

За бюджетні кошти придбано ЕКГ, 2 каталки для транспортування хворих, комплект меблів 

неонатальний, 11 теплових лічильників, 3 насоси. Отримано в користування факоемульсифікатор. 

На капітальний ремонт пологового відділення виділено 692,5 тис. грн. 

За рахунок благодійної допомоги  меценатів та населення було проведено будівництво навісу 

під’їзду для швидкої допомоги з пандусом в хірургічному корпусі  біля відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги. 

У січні-жовтні 2016 року народилося 289 чол., померло 328 чол., природне скорочення –39 

чол. 

За всіма потоками міграції у січні-жовтні 2016 року в місто прибуло  155 чол. І вибуло 163 

чол.. Від’ємне сальдо міграції становило 8 чол. 

Чисельність наявного населення міста станом на 01.11.2016 року становила 35241 чол..  

В місті збережено пам’ятки архітектури і містобудування та збережено традиційний характер 

середовища історичних місць 

Кількість пам’яток, які знаходяться на території міста – 28, з них: 3 – пам’ятки архітектури 

національного значення; та 2 – пам’ятки археології місцевого значення, 23 – пам’ятки  історії та 

культури місцевого значення, з яких 5 пам’яток історії та культури та дві пам’ятки археології 

місцевого значення рекомендовані державною службою до занесення в держаний реєстр, а п’ять – 

не занесені до державного  реєстру. 

Наше  місто продовжує роботу  у проекті «Шлях Гедиміновичів», метою якого є створення 

міжнародного туристичного продукту об’єднаного темою культурно-історичної спадщини 

Великого Князівства Литовського, в якому, разом з Україною, приймають участь Білорусія, Литва 

та Польща. 

Природоохоронна діяльність на території міста Старокостянтинів в 2016 році здійснювлась  

у відповідності до вимог діючого законодавства. 

Міською інвентаризаційною комісією здійснювався контроль за проведенням технічної 

інвентаризації фонду захисних споруд міста цивільного захисту. Станом на 01 січня 2017 року 

виготовлено 34 технічні справи на захисні споруди цивільного захисту. Підготовлено 

обгрунтовуючі матеріали щодо списання з обліку 3-х захисних споруд, як таких, на яких 

неможливо провести технічну інвентаризацію. 

 
Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення проблемних 

питань буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та заходів на 2017 рік, визначених у 

Програмі соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2017 рік. 

 

Ризики, можливі перешкоди та проблемні питання 

- Політична та економічна нестабільність у країні. 

- Ріст цін на енергоносії та комплектуючі матеріали. 

- Наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати. 

- Дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. 

- Доходи бюджету не покривають зростаючих потреб  його видаткової частини. 

- Наявність податкового боргу. 

- Недостатність наявного бюджетного ресурсу для реалізації перспективних програм 

розвитку за умов значних потреб у капіталовкладеннях. 

- Значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва. 

- Недостатність фінансових ресурсів  на технічне переоснащення та модернізацію 
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виробництва, високі відсоткові ставки за користування кредитними ресурсами. 

- Нестача фінансових ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств для ефективного ведення фінансово-господарської діяльності. 

- Обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних технологій та 

обладнання. 

- Незначні можливості міста у процесі надання пільг стратегічним інвесторам. 

- Недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій) на ринку 

праці. 

- Труднощі в освоєнні іноземних ринків збуту.  

- Високий рівень митних платежів.  

- Неефективне регулювання бізнес-середовища, наявність різноманітних обмежень, які 

сповільнюють розвиток бізнесу. 

- Недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б 

гарантувала споживачам придбання товарів належної якості; 

- Наявність несанкціонованої  та стихійної  торгівлі. 

- Значна частина автомобільних доріг комунальної власності потребує капітального ремонту. 

- Вітсутність комунального транспорту, який би забезпечував перевезення пасажирів на 

маршрутах загального користування. 

- Відсутність відшкодування з державного бюджету втрат доходів перевізників від 

перевезення на міських маршрутах загального користування пасажирів пільгової категорії, 

визначених згідно чинного законодавства. 

- Низька платіжна дисципліна споживачів житлово-комунальних послуг. 

- Із  збільшенням котелень які працюють на твердому паливі, збільшенням пересувних 

джерел (автомобільного транспорту), підвищився рівень викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

- Важливою екологічною проблемою міста є забруднення поверхневих водойм. Біологічне 

самоочищення річкової води, внаслідок сповільнення течій річок Случ та Ікопоть, здійснюється 

недостатньо швидко, що призводить до погіршення хімічних та біологічних показників якості 

води поверхневих водойм; 

- Проблемою міста є накопичення, без переробки, значної кількості твердих побутових 

відходів 

 

Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку міста 

Головним пріоритетом соціально-економічного розвитку м. Старокостянтинів на 2017 

рік є створення умов для економічного зростання, розвитку сфер діяльності міста, 

розв’язання гострих соціальних проблем та підвищення добробуту населення.. 

 

Пріоритетами регіональної політики на 2017 рік будуть:  

ПРІОРИТЕТ 1. Всебічний розвиток людини та забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища; 

ПРІОРИТЕТ 2 Формування конкурентоспроможної та життєздатної 

економіки; 

ПРІОРИТЕТ 3. Модернізація інфраструктури міста. 

 



ПРІОРИТЕТ 1. ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО 

ЖИТТЕВОГО СЕРЕДОВИЩА 

1.1 Розвиток людського капіталу 

1.1.1 Підвищення якості надання освітніх послуг. 

Головною метою є забезпечення рівного доступу громадян міста до якісної освіти, виховання та розвитку особистості. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Забезпечення якості, доступності освіти Постійно Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, навчальні 

заклади міста 

Забезпечення рівного доступу громадян 

міста до якісної загальної середньої 

освіти, підвищення ефективності 

профільного поглибленого вивчення 

предметів, роботи з обдарованими 

здібними учнями 

2. Забезпечення якості інклюзивного навчання 2017р. Задоволення соціальних та освітніх 

потреб дітей з особливими потребами 

та соціально вразливих категорій 

3. Модернізація навчальних кабінетів 2017р Навчальні заклади міста 

 

Упровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних педагогічних 

технологій, спрямованих на розвиток 

особистості дитини, інтелектуальних 

здібностей, інтересів, потреб 

4. Подальша інформатизація, комп’ютеризація закладів 

освіти міста 

2017р Створення належного інформаційно – 

комп’ютерного простору, доступу 

учнів і педагогів до необхідної наукової 

інформації 

5. Активізація роботи з обдарованими дітьми 2017р Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Розвиток особистості дитини, 

інтелектуальних, творчих здібностей, 

інтересів та потреб 

6. Розвиток ініціативи, творчості педагогів 2017р Реалізація науково-методичних 

завдань, підвищення кваліфікації 

працівників, збагачення навчального 

потенціалу на підставі використання 

передового досвіду 



 

 

14 

7. Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною 

освітою, та поліпшення її якості 

2017р Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради,  

позашкільні навчальні 

заклади міста 

Забезпечення якості позашкільної 

освіти, підвищення результативності 

навчально-виховного процесу, 

розвиток особистості дитини, 

інтелектуальних здібностей, інтересів, 

потреб 

8. Подальше зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

2017р Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, навчальні 

заклади міста 

Оновлення матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста 

9. організація заходів з енергозбереження, 

теплозбереження 

2017р Забезпечення економії енергоресурсів, 

безпечного навчального процесу, 

ефективного використання коштів 

 

1.1.2 Модернізація системи охорони здоров’я 

Головними завданнями у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності якісних медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань.  

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Підвищення якості та доступності надання медичної 

допомоги населенню міста 

постійно Старокостянтинівська 

центральна районна 

лікарня, 

Старокостянтинівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Старокостянтинівської  

районної ради 

Зниження рівня захворюваності та 

смертності населення від усіх хвороб, 

раннє виявлення захворювань, 

передусім соціально значущих: 

серцево-судинних, онкологічних, 

туберкульозу, СНІДу 

2. Боротьба з серцево-судинними, соціально-

небезпечними та інфекційними хворобами 

постійно 

3. Проведення інформаційно-просвітницької роботи 

серед населення щодо проблем та шляхів збереження 

здоров’я та формування здорового способу життя 

постійно 

 

1.1.3 Підтримка сім’ї, дітей та молоді  

Реалізація молодіжної політики у 2017 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:    

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її 

престижу, формування відповідального батьківства та 

материнства, створення груп взаємодопомоги у сфері 

свідомого батьківства 

Протягом року Управління соціального 

захисту виконавчого 

комітету міської ради 

Збільшення кількості сімей охоплених 

соціальними послугами, зниження 

рівня негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі 
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2 Виявлення, облік та  соціальний супровід сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, 

здійснення  оцінки їх потреб з залученням суб’єктів 

соціальної роботи. Здійснення соціального супроводу 

прийомних сімей та дитячого будинку сімейного 

типу,  родинам   опікунів. 

4 Організація роботи дорадчого органу для координації   

роботи  структурних підрозділів  з метою надання 

комплексної допомоги сім’ям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

5 Організація роботи мобільної робочої групи з 

надання практичної допомоги сім’ям, які 

перебувають в складних життєвих обставинах 

6 Здійснення соціальної  підтримки багатодітних родин 

7 Здійснення соціальної підтримки членів родин, які 

мають ВІЛ-позитивний статус ( у разі звернення) 

8 Залучення донорської допомоги для вирішення 

соціально- побутових проблем сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

9 Проведення веломарафону, велопробігу, мотопробігу, 

інформаційно-просвітницька робота серед молоді 

Протягом року Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

Широке залучення молоді до здорового 

способу життя 

10 Ярмарка вакансій, круглі столи та семінари За потреби Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

Збільшення розвитку молодіжного 

підприємництва 

11 Проведення Всеукраїнських змагань зі спортивно-

бальних танців; проведення Всеукраїнської акції 

«Серце до серця»; фотоконкурсу; майстер-класів; 

флешмобу 

Протягом року Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підвищення рівня самоорганізації і 

самоврядування молодіжних спільнот 
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12 Просвітницький лекторій, круглі столи, зустрічі з 

видатними людьми; патріотичні концертні програми; 

відзначення річниці кінно- спортивного клубу 

«Козацький герць», проведення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(Джура) 

Протягом 

року 

Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

Піднесення патріотизму та 

громадянської свідомості молоді 

України 

13 Залучення молоді до участі у громадській діяльності, 

підтримка молодіжних та дитячих громадських 

організацій, діяльності учнівського самоврядування 

Протягом 

року 

Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

Зниження рівня правопорушень серед 

молоді 

14 Оздоровлення дітей в оздоровчих закладах, в дитячих 

таборах, санаторіях, сприяння оздоровленню дітей з 

сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей –сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Червень-

серпень 

Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

Збільшення відсотку дітей, охоплених 

оздоровленням 

15 Проведення  заходів до державних, міських та 

релігійних  свят для  сімей з дітьми, які опинилися у 

складних життєвих обставинах 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підвищення ролі сім’ї у суспільстві та 

утвердження сімейних традицій 

16 Організація та проведення занять   для родин з дітьми 

з метою підвищення  батьківського потенціалу та 

запобігання кризовим ситуаціям 

Протягом 

року 

17 Здійснення перевірки цільового використаня 

державної допомоги при народженні дитини 

Протягом 

року 

18 Надання індивідуальних соціальних послуг  дітям та 

молоді, людям  з особливими потребами та членам їх  

родин спеціалістами  міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді  та залученими 

фахівцями 

Протягом 

року 

Надання допомоги сім»ям, в яких 

виховуються діти з особливими 

потребами 

19 Проведення фестивалю для дітей та молоді з 

особливими потребами «Повір у себе і в тебе повірять 

інші» 

Протягом 

року 
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20 Забезпечити діяльність Служби реінтеграції та 

соціалізації  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа: 

- проведення інформаційної кампанії щодо 

створення сімейних форм виховання, прийомних 

сімей та  дитячих  будинків  сімейного типу, 

усвідомленому батьківству, репродуктивному 

здоров’ю та профілактиці негативних явищ   серед  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  та осіб з їх числа. 

- підготовка батьків-вихователів та прийомних 

батьків до створення прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу 

Протягом 

року 

 Підтримка та розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківської опіки та 

піклування 

21 Забезпечити діяльність  служби раннього втручання: 

- здійснення соціального супроводу та надання  

соціальної підтримки вагітним жінкам (асоціальної 

поведінки) з метою недопущення соціального 

сирітства; 

- забезпечення діяльності консультативного 

пункту при  жіночій консультації  для жінок, які  

мають намір відмовитися від новонародженої дитини 

та мають ризик вилучення дитини до інтернатного 

закладу 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Зменшення кількості відмов від 

новонароджених дітей 

22 Надання соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу  осіб, які беруть (брали) участь в АТО та 

членів їх сімей, з метою мінімізації складних 

життєвих обставин, у тому числі проведення 

психологічної роботи 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підтримка сімей учасників бойових дій 

АТО 

23 Продовження діяльності консультативного  пункту по 

роботі з особами, які повернулись з місць 

позбавлення волі або ,засуджені до покарань, не 

пов»язаних з позбавленням волі, звільнені від 

відбування покарань з випробуванням або умовно-

достроково: 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підтримка неповнолітніх та молоді, які 

знаходяться в конфлікті  з законом 
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- Здійснення  оцінки потреб, надання  

індивідуальних соціальних послуг,  забезпечення 

соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які 

звільняються з місць позбавлення волі та 

неповнолітніх  і  молоді, які засуджені до покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі. 

- - Надання групових та індивідуальних  

консультацій з профілактики негативних явищ та 

ВІЛ-інфекції, профорієнтація та ознайомлення з 

спектром соціальних послуг, ізоляторі    тимчасового 

тримання 

 

1.1.4 Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту 

Сприяння залучення до здорового способу життя через заняття фізкультурою і спортом усіх категорій населення, створення умов для 

зміцнення здоров’я людей, максимальній реалізації здібностей обдарованих осіб у професійному спорті – головна мета у 2017 році 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Покращення матеріально-технічної бази та 

створення умов для фізичного виховання і масового 

спорту в усіх навчальних закладах, у місцях 

проживання та масового відпочинку населення, 

залучення широких верств населення до 

систематичних занять фізичною культурою і 

масовим спортом 

Протягом 

року 

Відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Будівництво спортивних майданчиків в 

мікрорайонах міста,  

виготовлення ПКД будівництва 

спорткомплексу на стадіоні 

«Центральний»; 

 

2 Забезпечення підтримки дитячого, дитячо-

юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту 

інвалідів шляхом створення умов для ефективного 

функціонування ДЮСШ 

 

Протягом 

року 

Збільшення кількості дітей в ДЮСШ 

4 Сприяння підготовці та участі спортсменів у 

обласних та всеукраїнських змаганнях 

 

Протягом 

року 

Розвиток провідних видів спорту, 

підготовка спортсменів високої 

кваліфікації, кандидатів у збірну команду 

міста, області, збірну команду України 
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5 Проведення спортивно-масових змагань з 

залученням широких верств населення 

Протягом 

року 

 Збільшення кількості осіб, залучених до 

занять фізичною культурою і спортом 

6 Проведення інформативних заходів із залученням 

провідних спортсменів міста 

Протягом 

року 

 

 

1.1.5 Збереження та примноження культурної спадщини 

Головними завданням у сфері культури буде формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, збереження національно-

культурної спадщини, розвиток осередків традиційних народних промислів, впровадження в діяльність установ культури інформаційних 

технологій, охорона пам’яток архітектури і містобудування та збереження традиційного характеру середовища історичних місць, розвиток 

інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслуговування населення,організація туристичних та екскурсійних маршруті. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Посилення контролю дотримання законодавства у 

сфері охорони культурної спадщини 

постійно Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Популяризація   справи  охорони  

культурної  спадщини, виявлення,  

дослідження,  консервація,  реставрація, 

реабілітація,   музеєфікація,   ремонт,   

пристосування   об’єктів культурної  

спадщини  та інші заходи, які 

проводяться  відповідно до Закону 

України «Про охорону культурної 

спадщини» 

2. Державний облік та контроль за збереженням та 

використанням об’єктів культурної спадщини 

постійно Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

КРБШП 

Утримання пам’яток в належному стані  

3. Реставрація пам’яток культурної спадщини постійно Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підтримка іміджу  міста на 

всеукраїнському та міжнародному 

рівнях, вдосконалення екскурсійної 

діяльності, покращання умов для 

відпочинку та оздоровлення населення 
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4 Встановлення та відкриття памʼятника Т.Г. 

Шевченко у м.Старокостянтинів 

І квартал 

2017 р 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

5 Популяризація національної культурної спадщини 

серед молоді, розвиток об’єктів культурної спадщини 

постійно Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Розвиток патріотичного виховання 

молоді  

6 Здійснення моніторингу стану об’єктів культурної 

спадщини та їх інвентаризація 

постійно Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

КРБШП 

Утримання пам’яток в належному стані 

7 Виготовлення та встановлення  на вулицях 

міста дорожніх вказівників до пам’яток культурної 

спадщини 

2017 р. Старокостянтинівське 

КРБШП, відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

Вдосконалення  екскурсійної діяльності, 

покращення умов для відпочинку та 

оздоровлення населення 

8 Проведення державних, календарних свят постійно Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Створення  якісного туристичного 

продукту, здатного максимально 

задовольнити потреби населення, 

забезпечення комплексного розвитку 

туристичної сфери, збільшення потоку 

туристів, промоціювання міста на 

всеукраїнському та міжнародному 

рівнях, вдосконалення екскурсійної 

діяльності, покращення умов для 

відпочинку та оздоровлення населення, 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_19
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1.2  Підвищення добробуту населення 

1.2.1. Створення умов для продуктивної праці та підвищення рівня заробітної плати населення 

Планується у 2017 році впровадження заходів, які передбачають: 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Збереження діючих та створення нових робочих місць 

через залучення інвестицій у розвиток сучасних 

високотехнологічних виробництв у різних галузях 

економіки 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення, 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Збільшення чисельності зайнятих 

економічною діяльністю працівників 

віком 15-70 років до 20,4 тис. осіб 

2 Проведення активної інформаційно-роз'яснювальної 

роботи серед громадян міста про соціальну 

незахищеність в разі відсутності –офіційно 

оформлених трудових відносин з роботодавцями, а 

також про основні права працівників, визначені   

трудовим законодавством 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

відділення Красилівської 

ОДПІ, управління 

Держпраці у 

Хмельницькій області 

Зменшення чисельності безробітного 

населення, підвищення рівня соціального 

захисту працівника 

3 Здійснення  професійної підготовки, перепідготовки  

та підвищення  кваліфікації за професіями, 

актуальними на ринку праці, в тому числі під 

конкретне замовлення роботодавців 

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

МРЦЗ 

Охоплення професійним навчанням не 

менше 300 безробітних 

4 Створення сприятливого середовища для розвитку 

соціального діалогу шляхом 

своєчасного попередження та усунення причин 

виникнення розбіжностей, 

колективних трудових спорів (конфліктів) між 

сторонами соціально-трудових відносин 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Формування стабільного соціального 

клімату у трудових колективах, своєчасне 

вирішення розбіжностей, колективних 

трудових спорів (конфліктів) між 

власниками та найманими працівниками, 

проведення примирних процедур у 

рамках чинного законодавства 
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5 Посилення співпраці з роботодавцями щодо 

формування банку вакансій та оперативне доведення 

інформації про актуальні вакансії до шукачів роботи  

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

МРЦЗ 

Зменшення чисельності безробітного 

населення 

6 Здійснення планування і проведення 

профорієнтованих заходів   (ярмарки професій, 

марафони робочих  професій, презентації актуальних 

професій, тижні (дні) профорієнтації, екскурсії на 

ринкоутворюючі підприємства, турніри знавців 

професій) з учнями загальноосвітніх закладів, 

спрямованих на підвищення престижу робітничих 

професій, мотивації до праці  

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

МРЦЗ 

Орієнтація молоді до підвищення 

престижності робітничих професій, 

мотивації до праці  

7 Забезпечення захисту прав працівників на своєчасне 

та у повному розмірі отримання заробітної плати 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, управління 

Держпраці у 

Хмельницькій області 

Стимулювання роботодавців до 

своєчасної та у повному розмірі оплати 

праці працівників  

 

1.2.2 Соціальне страхування та пенсійне забезпечення 

Пріоритетними напрямами політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування є підвищення платіжної дисципліни 

платників страхових внесків та цільове використання страхових коштів 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Забезпечення своєчасного призначення, перерахунку, 

індексації та фінансування виплат пенсій у повному 

обсязі 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

об’єднане управління  

Пенсійного  фонду  

України 

Повне та своєчасне забезпечення виплат 

пенсіонерам 

2 Здійснення спільних з контролюючими органами 

заходів, спрямованих на додержання трудових прав 

працівників, легалізацію заробітної плати та захисту 

прав застрахованих осіб, погашення заборгованості зі 

сплати страхових внесків 

Протягом 

року 

Старокостянтинвське 

відділення Красилівської 

ОДПІ, управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

Легалізація трудових відносин 
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комітету міської ради, 

Старокостянтинівське 

об’єднане управління  

Пенсійного  фонду  

України 

3 Впровадження ефективних технологій 

адміністрування пенсійної системи, зменшення 

адміністративних видатків 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

об’єднане управління  

Пенсійного  фонду  

України 

Підвищення прозорості пенсійної системи 

  

4 Cтворення належних умов для забезпечення медико-

соціальної і професійної реабілітації, відновлення 

здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві 

від нещасних випадків або професійних захворювань; 

відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і 

членам їх сімей 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення Фонду 

соціального страхування 

від нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних захворювань 

Повне та своєчасне надання соціальних 

послуг 

 

1.2.3 Підвищення  соціального захисту громадян 

Захист вразливих верств населення у 2017 році буде здійснюватися шляхом реалізації слідуючих заходів: 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Розвиток мережі та розширення спектору надання 

соціальних послуг, соціальної допомоги.  

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Забезпечення мешканців міста якісними 

соціальними послугами. 

2 Забезпечення підприємствами, установами, 

організаціями працевлаштування  громадян, що 

мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Забезпечення зайнятості осіб, які мають 

соціальні гарантії 

3 Залучення благодійної допомоги для вирішення 

проблем найбільш незахищених категорій громадян, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, пенсіонерів, 

інвалідів 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Надання допомоги соціально 

незахищеним верствам населення. 
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4 Своєчасне призначення і виплата всіх видів 

соціальної допомоги, надання населенню пільг, 

відшкодування витрат за наданні пільги 

підприємствам –надавачами ЖКП, іншим суб’єктам 

господарської діяльності. 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Матеріальна підтримка найвразливіших 

верств населення  

5 Надання соціальної допомоги, пільг та посилення 

соціальної справедливості при наданні пільг населенню  

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Удосконалення системи соціальних 

послуг, підвищення їх якості та 

ефективності, посилення адресності 

6 Надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам  

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Матеріальна підтримка внутрішньо 

переміщених осіб 

7 Сворення умов для реабілітації та інтеграції в 

суспільство осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, психічними захворюваннями та 

розумовою відсталістю 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Адаптація, реабілітація та інтеграція у 

суспільство осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

 

1.3 Безпека життя та охорона навколишнього природного середовища 

1.3.1. Охорона навколишнього природного середовища 

Основними пріоритетними напрямками у сфері охорони навколишнього природного середовища у місті є впровадження заходів по 

зменшенню викидів в атмосферне повітря, вирішення питання щодо облаштування екологічно-безпечного полігону, збільшення кількості 

зелених насаджень, формування екологічного світогляду жителів міста. 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Залучення населення міста до проведення 

суботників, місячників по благоустрою, висадження 

зелених насаджень 

по мірі 

необхідності 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ з 

питань охорони, 

раціонального 

використання природних 

ресурсів та благоустрою 

Збільшення кількості зелених насаджень 

на території міста 
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2 Інформування населення щодо охорони 

навколишнього природного середовища через 

радіопрограми, статті в газеті, сайт міської ради 

по мірі 

необхідності, 

протягом 

року 

Структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підвищення екологічної свідомості 

жителів міста 

3 Забезпечення проведення в навчальних закладах 

акцій, виставок, конкурсів з питань охорони 

довкілля 

протягом 

року 

Управління освіти, 

відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання природних 

ресурсів та благоустрою 

4 Забезпечення населення міста належними послугами 

по збору та вивезенню ТПВ 

постійно Старокостянтинівська 

ЖЕК, 

Старокостянтинівсьекий 

ККП, відділ з питань 

охорони, раціонального 

використання природних 

ресурсів та благоустрою 

Зменшення кількості несанкціонованих 

сміттєзвалищ в місті 

5 Забезпечення дотримання встановлених нормативів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел 

протягом 

року 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання природних 

ресурсів та благоустрою, 

підприємства, установи, 

організації міста 

Зменшення обсягів викидів 

забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел підприємствами, 

установами, організаціями 

 

1.3.2 Підвищення безпеки життя 

Безпечні умови праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму, збереження життя і здоров’я працівників у процесі 

трудової діяльності, удосконалення політики у сфері цивільного захисту населення, підвищення безпеки дорожнього руху 

забезпечуватиметься у 2017 році шляхом реалізації завдань, що передбачають: 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Проведення профілактично-роз’яснювальної роботи 

серед населення з питань охорони праці та 

попередження виробничого травматизму 

протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Зменшення рівня виробничого 

травматизму, професійних захворювань  
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2 Організації навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці керівників, інженерів з охорони праці, 

посадових осіб та працівників підприємств, 

організацій та установ різних форм власності та 

господарювання 

протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Зменшення рівня виробничого та 

побутового травматизму, професійних 

захворювань та попередження аварій 

3 Проведення профілактичних заходів, спрямованих 

на усунення шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів, запобігання нещасним випадкам на 

виробництві, професійним захворюванням та іншим 

випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних 

умовами праці 

протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, відділення 

виконавчої дирекції 

Фонду соціального 

страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань у 

Старокостянтинівському 

районі, Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій області 

Зменшення кількості нещасних випадків 

на виробництві, професійних 

захворювань та інших випадків загрози 

здоров’ю працівників, викликаних 

умовами праці 

4 Розгляд на засіданнях ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення стану охорони праці на 

підприємствах, установах та організаціях міста 

протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

поліпшення стану охорони праці та 

промислової безпеки 

 

5 Реалізація заходів у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

протягом 

року 

Відділ з питань НС та 

ЦЗН виконавчого 

комітету міської ради 

Створення безпечних умов 

життєдіяльності населення в місті 

6 Завершення проведення заходів по списанню з 

обліку захисних споруд цивільного захисту, на яких 

неможливо провести технічну інвентаризацію 

протягом 

року 

Відділ з питань НС та 

ЦЗН виконавчого 

комітету міської ради 

списанню з обліку захисних споруд 

цивільного захисту 

7 Накопичення матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву згідно затвердженої 

номенклатури, але не менша як 70% від потреби 

протягом 

року 

Відділ з питань НС та 

ЦЗН виконавчого 

комітету міської ради 

Наявність мат.забезпечення у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій на 

території міста 
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8 Вдосконалення профілактичної роботи серед 

учасників дорожнього руху, висвітлення через 

засоби масової інформації актуальних питань у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

протягом 

року 

Старокостянтинівське 

ВП ГУНП України у 

Хмельницькій області 

Зниження кількості дорожньо-

транспортних пригод з постраждалими, 

зменшення кількості загиблих та 

травмованих осіб у дорожньо-

транспортних пригодах 

9 Проведення профілактичної роботи серед населення, 

в тому числі у навчальних закладах для запобігання 

вчиненню злочинів 

протягом 

року 

Старокостянтинівське 

ВП ГУНП України у 

Хмельницькій області 

Змншення злочинності 

 

ПРІОРИТЕТ 2. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА ЖИТТЄЗДАТНОЇ ЕКОНОМІКИ 

2.1 Стабільний розвиток галузей реального сектору економіки. Розвиток промислового виробництва 

Головною метою діяльності міської влади у сфері промисловості є сприяння розвитку сучасного, інтегрованого у світове 

виробництво промислового комплексу, здатного створювати нову експортоорієнтовану продукцію, забезпечувати розширення виробництва 

та реалізацію якісної конкурентоздатної продукції. 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Технологічне переоснащення промислового 

виробництва, впровадження сучасних ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій і обладнання 

протягом 

року 

Промислові 

підприємства міста 

Підвищення конкурентоспроможності 

промислового виробництва, освоєння 

нових ринків збуту продукції, створення 

нових робочих місць 2 Впровадження сертифікованих за європейськими 

стандартами виробництв, сучасних ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій та обладнання 

3 Розвиток хлібопекарського виробництва 2017 рік ПП «Добрий хліб» Створення 40 нових робочих місця, 

щоденне виробництво 10 т 

хлібобулочних виробів 

4 Залучення промислових підприємств до участі у 

виставкових заходах, що проводяться в Україні та за 

її межами 

постійно Промислові 

підприємства міста, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Популяризація продукції місцевих 

виробників  

5 Розміщення на офіційному сайті міської ради 

номенклатури продукції промислових підприємств 

міста 

протягом 

року 

Промислові 

підприємства міста, 

виконавчий комітет 

міської ради 
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6 Сприяння промисловим підприємствам у освоєні та 

зростанні обсягів випуску нових конкурентоздатних 

видів продукції, підвищення якості та ефективності 

виробництва з орієнтацією на потреби внутрішнього 

ринку та збільшення експортного потенціалу  

протягом 

року 

Промислові 

підприємства міста, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Впровадження у промисловості нових 

видів продукції та технологічних 

процесів  

 

2.2 Сприяння ефективному використанню інвестиційному потенціалу та ресурсів 

2.2.1 Збільшення капіталовкладень у розвиток міста 

Головною метою провадження інвестиційної політики у 2017 році є стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку міста; 

підвищення іміджу міста як території, привабливої для інвестування і співробітництва. 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Сприяння забезпеченню реалізації узгодженої 

регіональної інвестиційної політики в реальному 

секторі економіки, спрямування інвестиційних 

потоків у відповідності з пріоритетами розвитку 

міста, шляхом вивчення наявних ресурсів та потреб 

міста у інвестиціях, залучення яких може вирішити 

економічні та соціальні проблеми регіону 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок 

усіх джерел фінансування становитиме 

292094,5 тис.грн. 

 

2 Оновлення бази даних інвестиційних проектів на 

веб-сайті виконавчого комітету міської ради 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

Поліпшення інвестиційного іміджу 

міста 

3 Висвітлення успішних практик інвестування у 

засобах масової інформації 

Протягом 

року 

4 Участь у  заходах щодо налагодження нових зв'язків 

з інвесторами (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-

зустрічі тощо) з метою рекламування економічного 

потенціалу та представлення інвестиційних проектів 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради 

5 Розроблення та періодичне оновлення рекламно-

іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних 

матеріалів про місто 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 
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6 Формування бази даних об'єктів нерухомості 

(земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі, 

споруди, інші об’єкти), які можуть бути 

запропоновані інвесторам для реалізації 

інвестиційних проектів 

Протягом 

року 

Управління економіки, 

відділ архітектури та 

містобудування, відділ з 

питань регулювання 

земельних відносин  

виконавчого комітету 

міської ради 

Залучення  незадіяних   ресурсів міста 

7 Підготовка та подання інвестиційних проектів 

соціально-культурного та житлово-комунального 

призначення міста для фінансування за рахунок 

бюджетних коштів 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

Вирішення актуальних питань розвитку 

сфер діяльності міста 

Підготовка та розміщення в в онлайн платформі 

Державного фонду регіонального розвитку 

інвестиційних програм і проектів, що можуть 

реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку  

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

8 Залучення інвестицій у туристичний сектор для 

будівництва інфраструктурних об’єктів; 

налагодження зв’язків суб’єктів господарювання з 

міжнародними інвестиційними та фінансовими 

структурами 

Протягом 

року 

Управління економіки, 

відділ культури, туризму 

та охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

9 Інформаційна та практична допомога суб’єктам 

господарювання у залученні додаткового 

фінансування інвестиційних проектів, сприяння 

участі суб’єктів господарювання у залучені 

міжнародної технічної допомоги, міжнародного 

співробітництва, співпраці з донорськими 

організаціями щодо залучення коштів для 

фінансування інвестиційних проектів, надання 

консультативної допомоги з питань започаткування 

та провадження інвестиційної діяльності 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

Залучення інвестицій в економіку міста 
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2.2.2 Створення умов для залучення продуктивних іноземних інвестицій 

Для  активізації іноземного інвестування необхідно реалізувати такі заходи: 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Забезпечення інформаційного супроводу іноземних 

інвесторів 

постійно Управління економіки, 

відділ з питань 

державної реєстрації, 

ЦНАП виконавчого 

комітету міської  ради 

Супровід іноземних інвесторів, які 

впроваджують інвестиційні проекти, що 

мають стратегічне значення для 

економічного розвитку міста, при 

проходженні реєстраційних та 

дозвільно-погоджувальних процедур 

2 Налагодження співпраці  місцевих органів влади із 

суб'єктами господарської діяльності з метою 

вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, 

економічних можливостей та потреб у залученні 

інвестицій 

постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

Формування та поширення інформації 

про інвестиційний потенціал міста 

3 Участь у міжнародних виставках, економічних та 

інвестиційних форумах із залученням суб'єктів 

господарювання всіх форм власності 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради 

4 Участь у навчальних семінарах, нарадах, програмах 

підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної 

діяльності, обмін досвідом з іншими регіонами 

України з питань ефективних методів залучення 

іноземних інвестицій 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

Підвищення рівня кадрового потенціалу 

виконавчого комітету міської ради, 

задіяного в інвестиційних процесах 

 

2.2.3 Ефективне використання комунальної власності  

Головною метою є забезпечення ефективного використання комунальної власності територіальної громади міста. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Передача в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади 

міста виключно на конкурсній 

основі (крім випадків, 

передбачених законодавством) 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, всі 

балансоутримувачі 

об’єктів нерухомого 

майна комунальної 

Забезпечення прозорості та відкритості процедури передачі 

в оренду об’єктів комунальної власності, рівноправність 

усіх потенційних орендарів (учасників конкурсів), 

підвищення ефективності управління об’єктами 

комунальної власності шляхом використання вільних площ і 

збільшення розміру орендної плати шляхом використання 
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власності територіальної 

громади міста 

методу аукціону при її визначенні, та, як наслідок, ріст 

надходжень до бюджету міста від здачі в оренду 

комунального майна 

2. Здійснення приватизації об’єктів 

нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади 

міста шляхом продажу на 

аукціонах 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, всі 

балансоутримувачі 

об’єктів нерухомого 

майна комунальної 

власності територіальної 

громади міста 

Реформування відносин власності, забезпечення прозорості 

та відкритості процедури приватизації об’єктів комунальної 

власності, рівноправність усіх потенційних покупців 

(учасників аукціонів), підвищення ефективності 

використання комунального майна (незадіяних об’єктів) і 

збільшення ціни продажу шляхом використання методу 

аукціону, та, як наслідок, ріст надходжень до бюджету міста 

від приватизації комунального майна 

3. Максимальне залучення коштів 

орендарів об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності 

територіальної громади міста для 

проведення їх поточних і 

капітальних ремонтів, утримання 

прилеглої до них території 

Постійно Всі орендодавці об’єктів 

нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста 

Покращення фізичного стану об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади міста за 

рахунок залучених коштів орендарів, подовження строку 

експлуатації об’єктів оренди, утримання в належному стані 

прилеглої до них території, економія коштів бюджету міста 

4. Пошук інвесторів (потенційних 

покупців) на об’єкти, що 

потребують капітального 

ремонту та реконструкції 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, всі 

балансоутримувачі 

об’єктів нерухомого 

майна комунальної 

власності територіальної 

громади міста 

Покращення фізичного стану об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади міста за 

рахунок коштів нових власників, економія коштів бюджету 

міста, збереження функціональності та подовження строку 

експлуатації приватизованих об’єктів, зміна їх цільового 

використання відповідно до потреб територіальної громади 

міста, утримання в належному стані прилеглої до них 

території 

5. Інвентаризація об’єктів 

нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, всі 

балансоутримувачі 

об’єктів нерухомого 

майна комунальної 

власності територіальної 

громади міста 

Виявлення та прийняття на баланс безхазяйного нерухомого 

майна, в тому числі житлових будинків; списання об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади міста, непридатних для подальшого використання, 

у встановленому законодавством порядку 
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6 Аналіз фінансово-господарської 

діяльності комунальних 

підприємств, недопущення їх 

збитковості 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Прибуткова діяльність підприємств комунальної сфери, 

зменшення їх дебіторської та кредиторської заборгованості 

7 Оформлення документів, що 

підтверджують право власності 

на об’єкти нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади міста, та 

державних актів на право 

постійного користування землею 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, всі 

балансоутримувачі 

об’єктів нерухомого 

майна комунальної 

власності територіальної 

громади міста 

Впорядкування відносин власності щодо об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади міста 

 

2.3 Розвиток підприємницького середовища 

2.3.1 Підтримка та співпраця з підприємництвом 

З метою підтримки та співпраці з підприємництвом у 2017 році будуть реалізовуватися заходи, що передбачають: 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Забезпечення реалізації державної регуляторної політики 

у сфері підприємництва та здійснення нормативно-

правового регулювання підприємницької діяльності у 

відповідності до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Залучення громадськості до 

здійснення державної регуляторної 

політики 

2 Забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, які 

працевлаштовують на нові робочі місця громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування 

компенсації у розмірі єдиного соціального внеску  

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

Фінансово-кредитна підтримка для 

осіб, що вирішили започаткувати 

власну справу 

3 Забезпечення надання одноразових виплат допомоги по 

безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

Фінансово-кредитна підтримка для 

осіб, що вирішили започаткувати 

власну справу 

4 Організація роботи з питань надання адміністративних, 

інформаційних та консультаційних послуг платникам 

податків у Центрах обслуговування платників податків 

(ЦОПП) 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення Красилівської 

ОДПІ 

Забезпечення якісного 

обслуговування платників податків 
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5 Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва 

до виконання державних і регіональних (місцевих) 

замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок 

бюджетних коштів шляхом інформування, 

консультування, надання допомоги в підготовці 

документів тощо 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Залучення міських суб’єктів 

підприємницької діяльності – 

виробників до участі у державних 

закупівлях 

6 Доведення до суб’єктів господарювання переваг 

прозорого ведення господарської діяльності шляхом 

проведення робочих зустрічей, співбесід, через засоби 

масової інформації сприяння погодженню інтересів 

роботодавців і найманих працівників 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення Красилівської 

ОДПІ 

Збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів від діяльності 

малого підприємництва до 28000,0 

тис. грн. 

 

7 Проведення системних консультацій з бізнесом та його 

громадськими об’єднаннями для вирішення та 

врегулювання проблемних питань здійснення 

підприємницької діяльності 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення Красилівської 

ОДПІ, управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 

8 Застосування упереджувально-профілактичних методів 

взаємодії органів державного контролю (нагляду) з 

суб’єктами підприємництва 

 Старокостянтинівське 

відділення Красилівської 

ОДПІ 

 

2.3.2 Розвиток споживчого ринку 

Головною метою є подальший розвиток інфраструктури споживчого ринку, розширення мережі сучасних об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, забезпечення належного захисту прав споживачів, наповнення 

споживчого ринку якісними та доступними за ціновими пропозиціями товарами, у першу чергу, місцевого виробництва. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Проведення моніторингу щодо забезпеченості населення 

міста об’єктами торгівлі, закладами ресторанного 

господарства та сфери послуг. Підготовка проектів про 

погодження зручних для населення графіків роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери 

послуг 

2017 Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Забезпечення належного рівня 

торговельного та побутового 

обслуговування населення 
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2 Проведення заходів з недопущення торгівлі у 

невстановлених місцях 

2017 Управління економіки, 

управління соціального 

захисту населення, 

відділ з питань  охорони, 

раціонального 

використання природних 

ресурсів та благоустрою 

відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський 

ВП ГУНП в 

Хмельницькій області, 

управління 

держпродспоживслужби 

в м. Старокостянтинів 

Упорядкування вуличної торгівлі та 

заборона згідно законодавства 

проявів торгівлі продовольчими 

товарами  у невстановлених місцях. 

3 Запровадження системного підходу до розв’язання 

проблем у сфері захисту прав споживачів 

2017 Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Зменшення кількості звернень 

споживачів щодо придбання 

неякісних товарів чи наданих послуг 

4 Здійснення моніторингу щодо цінової ситуації на ринку 

послуг та основних продовольчих товарів, дотримання 

вимог Законів України «Про захист прав споживачів», 

Правил торгівлі та Порядку заняття торгівельною 

діяльністю. 

Щотижнево Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Управління соціального 

захисту населення 

Аналіз цінової ситуації на ринку 

соціально важливих товарів та 

послуг. Надання суб’єктам 

господарювання необхідної 

консультативної та організаційної 

допомогу для створення належних 

умов для покращення обслуговування 

споживачів. 

5 Координація діяльності з розміщення зовнішньої 

реклами міста 

2017 рік Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Дотримання суб’єктами 

підприємницької діяльності вимог 

діючого законодавства по рекламі 
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2.3.3 Забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг 

Перехід на новий рівень відносин між громадянином та владою передбачає забезпечення зручних умов отримання адміністративних 

послуг. 

№ Зміст заходу Термін 

впровадженн

я 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Забезпечення відкритості та прозорості надання 

адміністративних послуг 

Протягом 

року 

ЦНАП Забезпечити вільний доступ 

суб’єктам господарювання та 

населення до інформації щодо 

порядку, умов, строків, вартості (у 

разі платності) адміністративних 

послуг, а також до інформації про 

стан, хід та результати розгляду 

заяв/клопотань/звернень у 

відповідних адміністративних 

органах 

2 Організація надання адміністративних послуг у 

найкоротший строк та за мінімальної кількості 

відвідувань суб’єктів звернень 

Протягом 

року 

ЦНАП Зменшення часу, необхідного для 

відвідування установ- суб’єктів 

надання послуг, причетних до 

підготовки та надання документів 

реєстраційного та погоджувального 

характеру 

3 Спрощення процедури отримання адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

ЦНАП 

4 Підвищення якості надання адміністративних послуг 

через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня 

задоволеності одержувачів 

Протягом 

року 

ЦНАП 

5 Подальше спрощення дозвільно-погоджувальних 

процедур 

Протягом 

року 

ЦНАП Отримання максимуму 

адміністративних послуг в одному 

приміщенні 

6 Впровадження електронного документообігу Протягом 

року 

ЦНАП Запровадження електронного 

документообігу в роботі центру 

7 Забезпечення повноформатної роботи системи надання 

адміністративних послуг через центр надання 

адміністративних послуг з урахуванням орієнтації на 

потреби споживачів 

Протягом 

року 

ЦНАП Створення належних умов 

концентрації адміністративних 

процедур у центрі надання 

адміністративних послуг 

 

 



 

 

36 

2.4 Розвиток міжнародної інтеграції і співпраці, міжрегіональне співробітництво 

2.4.1 Євроінтеграція та розвиток міжрегіонального співробітництв 

Розвиток міжнародного, міжрегіонального співробітництва у 2017 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Висвітлення матеріалів про європейську інтеграцію на 

офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської 

ради 

Протягом 

року 

Управління економіки, 

управління освіти, 

відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Поглиблення європейської інтеграції 

2 Впровадження в місті політичних та культурних 

ініціатив Ради Європи, зокрема: відзначення Дня 

Європи, Європейського тижня місцевої демократії, Днів 

європейської спадщини тощо 

Протягом 

року 

3 Продовження встановлення партнерських відносин, 

торговельно-економічних, науково-технічних і 

культурних зв’язків із Хобським муніципалітетом 

(Грузія) та Нова Сіль (Польща) 

Протягом 

року 

Зміцнення та розвиток зв’язків між 

містом і іншими державами світу, 

розширення торговельно-

економічних, науково-технічних і 

культурних зв’язків 4 Розширення географії співпраці, створення 

партнерських зв’язків з новими містами та країнами 

Протягом 

року 

5 Сприяння навчанню бізнесменів правилам роботи на 

європейському ринку 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської  ради 

Реалізації на європейському  ринку 

українськими виробниками продукції 

(послуг)  6 Сприяння розширенню співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями та 

підвищення його ефективності 

Протягом 

року 

7 Ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є 

можливість залучити міжнародну технічну допомогу та 

ресурси міжнародних фінансових організацій 

Протягом 

року 

 Залучення міжнародної технічної 

допомоги та ресурсів міжнародних 

фінансових організацій для реалізації 

проектів соціально-економічного 

розвитку територій 
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2.4.2 Нарощування експортного потенціалу  

Головною метою є забезпечення реалізації економічних інтересів міста на зовнішніх ринках . 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Створення умов для активізації експортної діяльності 

через сприяння налагодженню співробітництва 

підприємницьких структур з іноземними бізнес-

партнерами 

 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, 

підприємства, установи, 

організації міста. 

Реалізація економічних інтересів 

міста на зовнішніх ринках; 

 

2 Розповсюдження інформації про експортний потенціал 

міста з метою просування продукції місцевих 

підприємств на світові ринки  

Протягом 

року 

 Зростання експорту товарів на 13,5%, 

зменшення імпорту на 0,6%; 

 

3 Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, 

мережі Інтернет матеріалів щодо інвестиційної 

привабливості міста, умов та можливостей вкладання 

інвестицій в економіку 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, 

підприємства, установи, 

організації міста. 

Збереження та освоєння нових 

зовнішніх ринків збуту товарів і 

послуг. 

 

4 Поліпшення показників зовнішньоекономічної 

діяльності шляхом нарощування експортного 

потенціалу: збільшення обсягів та номенклатури 

виробництва конкурентоспроможної продукції, 

впровадження новітніх технологій, удосконалення 

структури експорту 

 

Протягом 

року 

Підприємства, установи, 

організації міста. 

Збільшення обсягів та номенклатури 

виробництва конкурентоспроможної 

продукції, впровадження новітніх 

технологій, удосконалення структури 

експорту; 

 

 

2.5 Підвищення фінансової незалежності міського бюджету та ефективності використання бюджетних коштів 

Реалізація бюджетної політики спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки у 2017 році, підвищення стандартів життя і 

рівня добробуту громадян, сприяння збалансованому розвитку конкурентоспроможної економіки, забезпечення фінансової стабільності 

економіки, оптимізацію соціального захисту населення в результаті підвищення його рівня та адресності. 

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Проводити аналіз повноти надходження податків, 

зборів та обов»язкових платежів до бюджету міста  

Щоденно 

протягом 

року 

Фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

Виконання планових показників 

бюджету міста у 2017 році 



 

 

38 

2. Проведення роботи з суб’єктами господарювання, які 

мають значні валові доходи, але офіційно виплачують 

заробітну плату меншу або на рівні мінімальної 

заробітної плати  

Протягом 

року 

Фінансове управління, 

управління економіки, 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради  

Збільшення розміру заробітної плати 

найманим працівникам та збільшення 

сум перерахування до бюджету міста 

податку на доходи фізичних осіб 

3 Вжити заходів щодо сплати податку на доходи 

фізичних осіб до місцевих бюджетів за 

місцезнаходженням такого підрозділу 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення 

Красилівської ОДПІ 

Збільшення кількості платників 

податків 

4 Привести у відповідність до чинного законодавства 

нормативно-правові акти міської ради про 

впровадження місцевих податків і зборів та забезпечити 

надходження місцевих податків і зборів до місцевих 

бюджетів у повному обсязі 

Протягом 

року 

Управління економіки, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

відділення 

Красилівської ОДПІ 

Повнота надходження до бюджету 

міста місцевих податків і зборів 

5 Провести інвентаризацію земель державної та 

комунальної власності, а також наявних договорів 

оренди з метою виявлення таких земель, що 

використовуються без правовстановлюючих документів 

Протягом 

року 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Збільшення кількості платників 

земельних платежів 

6 Систематично контролювати укладання договорів 

оренди і стан сплати орендної плати за землю. 

Протягом 

року 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Забезпечення вчасності та повноти 

надходження земельних платежів до 

бюджету міста  

7 Продовжити роботу щодо переукладання договорів 

оренди, з урахуванням вимог чинного законодавства та 

збільшення мінімального розміру орендної плати за 

земельні ділянки. 

Протягом 

року 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Збільшення надходжень до бюджету 

міста земельних платежів 

8 Забезпечити скорочення податкового боргу до 

місцевого бюджету в обсязі не менше 10% від рівня, 

визначеного станом на 01.01.2017 року, та упередити 

його зростання 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення 

Красилівської ОДПІ 

Скорочення податкового боргу до 

бюджету міста та додаткові резерви 

надходження в бюджет 

9 Активізувати позовну роботу щодо стягнення 

податкового боргу в судовому порядку 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

відділення 

Красилівської ОДПІ 

Скорочення податкового боргу до 

бюджету міста та додаткові резерви 

надходження в бюджет 
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10 Проводити моніторинг виконання бюджету міста  Щомісячно 

протягом 

року 

Фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

Виконання планових показників 

бюджету міста у 2017 році 

 

ПРІОРИТЕТ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА 

3.1 Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій    

Ефективне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері, промисловості, житлово-комунальному 

господарстві, інших сферах життєдіяльності міста, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури 

енергоспоживання головна мета у сфері енергозбереження у 2017 році.  

№ Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Оновлення комунальної інфраструктури, впровадження 

енергозберігаючих технологій у житлових будинках і на 

об’єктах комунального господарства  

Протягом 

року 

Комунальні 

підприємства міста 

Підвищення енергоефективності 

2 Сприяння підвищенню рівня обізнаності населення 

щодо економічної доцільності використання 

енергозберігаючого обладнання і технологій у власних 

квартирах та житлових будинках 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних 

ресурсів, запровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій 

3 Підготовка та реалізація інвестиційних проектів 

спрямованих на енергозбереження та 

енергоефективність для фінансування за рахунок 

бюджетних коштів, або спільна їх реалізація з 

міжнародними фінансовими установами та 

донорськими організаціями 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, комунальні 

підприємства міста 

4 Реалізація заходів, спрямованих на зменшення 

споживання  природного газу та його заміщення у сфері 

теплопостачання, модернізація котелень та заміна 

котельного обладнання 

Протягом 

року 

КППТГ «Тепловик» 

Старокостянтинівської 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

ККП, бюджетні 

установи 

 

5 Зростання ефективності використання бюджетних 

коштів та забезпечення режиму енергозбереження 

бюджетними установами 

Протягом 

року 

Бюджетні установи 
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6 Щоденний аналіз споживання паливно-енергетичних 

ресурсів комунальними підприємствами та 

бюджетними установами 

Протягом 

року 

Комунальні 

підприємства та 

бюджетні установи 

міста 

 

 

3.2 Розвиток транспортної інфраструктури 

Розвиток транспортної галузі у 2017 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Задоволення потреб населення автотранспортом 

загального користування шляхом вивчення попиту на 

пасажирські перевезення на автобусних маршрутах 

Постійно Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, приватні 

перевізники. 

 

 

 

 

 

 

Якість пасажирських перевезень  

2. Оновлення парку транспортних засобів, підвищення 

вимог до транспортних засобів загального 

користування при проведенні конкурсів 

Постійно 

3. Забезпечення контролю та виконання договорів 

перевізниками на перевезення пасажирів, недопущення 

здійснення перевезень без відповідних дозволів та 

ліцензій 

Постійно 

4 Розроблпення та впровадження програми встановлення 

на автобусах загального користування навігаційного 

обладнання «GPS- навігатор» 

2017р Фінансове управління, 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, приватні 

перевізники 

Чіткий контроль за дотриманням 

перевізниками графіків руху на 

автобусах загального користування; 

отримання інформації про кількість 

автобусів, які працюють на кожному 

маршруті; 

можливість відтворення історії руху 

кожного автобуса за будь який час; 

контроль за виконанням 

перевізниками умов договорів на 

перевезення пасажирів. 

5. Оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної 

техніки та механізмів, що обслуговують дороги 

загального користування 

 

Постійно Старокостянтинівське 

КРБШП 

Зміцнення матеріальної бази для 

забезпечення належного утримання 

та ремонту доріг міста 
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6. Капітальний та поточний ремонт доріг комунальної 

власності, забезпечення ефективного використання 

коштів, передбачених для належного утримання 

автомобільних доріг загального користування 

Постійно Фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

КРБШП 

 

Благоустрій міста 

 

3.3. Будівництво та забезпечення населення доступним житлом 

Головною метою міської влади є створення умов для інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва та забезпечення 

населення доступним, якісним і комфортним житлом. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Приведення забудови міста у відповідність до 

розробленого Генерального плану м.Старокостянтинів 

Протягом 

року 

Відділ архітектури та 

містобудування, відділ 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Перспективний розвиток території 

міста, створення умов моніторингу 

містобудівної діяльності  

2 Розроблення схем і проектних рішень масового 

застосування «План зонування території міста» 

Протягом 

року 

Відділ архітектури та 

містобудування 

виконавчого комітету 

міської ради 

3 Впорядкування розміщення тимчасових споруд для 

ведення підприємницької діяльності на території міста 

Протягом 

року 

Відділ регулювання 

земельних відносин, 

відділ архітектури та 

містобудування, 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

4 Створення умов для розвитку будівництва житла та 

об’єктів соціальної сфери, сприяння вирішенню 

проблемних питань будівництва багатоквартирних 

житлових будинків 

Протягом 

року 

Відділ архітектури та 

містобудування 

виконавчого комітету 

міської ради 

Введення в експлуатацію об’єктів 

житлового будівництва загальною 

площею 12346,1 кв. м., в тому числі 

індивідуальне житлове будівництво 

3000 кв.м  Введення в експлуатацію п’ятиповерхового 

двосекційного житлового будинку сімейного типу по 

вул.Миру,19/5, м.Старокостянтинів, Хмельницької обл. 

2017 р. ТОВ «Оптіма бізнес 

компані» 
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5 Здійснення заходів, спрямованих на підтримку 

індивідуального будівництва в місті 

Протягом 

року 

Відділ архітектури та 

містобудування 

виконавчого комітету 

міської ради 

6 Формування ефективного власника житла шляхом 

утворення об’єднань співвласників багатоквартирного 

будинку 

Протягом 

року 

Упрвління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Створення найефективнішого 

механізму управління спільним 

майном у багатоквартирному 

будинку 

 

3.4 Розвиток житлово-комунального господарства 

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та забезпечення його стабільної роботи, 

задоволення споживачів міста в якісних житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів за  економічно 

обґрунтованими тарифами, технічне переоснащення житлово-комунального господарства головна мета у житлово-комунальній сфері на 

2017 рік. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Задоволення потреб населення та господарського 

комплексу міста в житлово-комунальних послугах 

відповідно до встановлених нормативів та 

національних стандартів 

Постійно Комунальні 

підприємства міста 

Надання споживачам міста якісних 

житлово-комунальних послуг 

2 Технічне переоснащення житлово-комунального 

господарства, підвищення ефективності та надійності 

функціонування та забезпечення його сталого розвитку 

Протягом 

року 

Комунальні 

підприємства міста 

3 Сприяння залученню інвестицій фінансових установ та 

донорських організацій на технічне переоснащення та 

модернізацію житлово-комунального господарства з 

використанням енергоощадного обладнання та 

технологій 

Постійно Комунальні 

підприємства міста, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

Енергозбереження, впровадження 

сучасних прогресивних технологій 

4 Виконання комплексу заходів з підготовки житлово-

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери 

до роботи в осінньо-зимовий період 

Квітень-

жовтень 2017 

р. 

Комунальні 

підприємства міста 

 

5 Створення розвинутого конкурентного середовища на 

ринку обслуговування житла, підвищення рівня 

зацікавленості і мотивації громадян в обранні та 

розвитку нових форм самоорганізації щодо утримання 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, 

управителів будинків 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
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та управління житлом 

6 Забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-

комунального господарства, своєчасне проведення 

претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті 

житлово-комунальні послуги 

Протягом 

року 

Комунальні 

підприємства міста 

Беззбиткова робота підприємств 

житлово-комунального господарства 

 

3.5 Розвиток туристичного потенціалу 

Виважена політика у сфері туризму сприятиме створенню якісних туристичних продуктів, здатних максимально задовольнити 

потреби населення, забезпеченню комплексного розвитку туристичної сфери, покращанню умов для залучення інвестицій у розвиток 

туристичного бізнесу, збільшенню потоку туристів, покращенню іміджу міста на всеукраїнському та міжнародному рівнях, вдосконаленню 

екскурсійної діяльності, удосконаленню умов для відпочинку та оздоровлення населення, а також збільшенню фінансових надходжень до 

міського бюджету 

Завдання та заходи щодо розвитку сфери діяльності міста 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1. Забезпечення участі міста у різноманітних  

туристичних виставках, форумах, конференціях, 

семінарах. Проведення заходів у місті з метою 

популяризації туристичної галузі міста шляхом 

організації презентацій, виставок, «круглих столів» 

тощо 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Активізується туристична діяльність, 

значно зросте контингент туристів, 

основні потоки яких будуть 

спрямовані у визначні історичні 

місця, рекреаційні зони. 

 

2. Визначення та облаштування місць для стоянок 

туристичного автотранспорту біля основних 

туристично-екскурсійних об’єктів (історико-

культурний центр-музей «Старий Костянтинів», 

Оборонна вежа, костел Іоанна Хрестителя) 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

КРБШП 

3. Маркування туристичних та рекреаційних об’єктів – 

встановлення біг-бордів на в’їздах в місто з 

розташуванням туристичних об’єктів, пам’яток історії, 

культури, архітектури, місць відпочинку, закладів 

харчування, готелів,тощо 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 
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4 Виготовлення рекламної продукції, а саме: буклетів, 

флаєрів, брошур з інформацією про туристичний 

потенціал нашого міста 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Активізується туристична діяльність, 

значно зросте контингент туристів, 

основні потоки яких будуть 

спрямовані у визначні історичні 

місця, рекреаційні зони. 

 

5 Участь у міжнародному проекті «Шлях Гедиміновичів Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Зміцнення   матеріальної базу 

туризму, здійснення реконструкції 

історичних об’єктів. 

Активізується туристична діяльність, 

значно зросте контингент туристів, 

основні потоки яких будуть 

спрямовані у визначні історичні 

місця, рекреаційні зони. 

 

6 Участь у туристичних заходах, які проводяться в 

області та регіоні 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

7 Постійне наповнення та підтримка офіційного сайту 

історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів» 

Протягом 

року 

Ісмторико-культурний 

центр-музей «» 

 

 



 

Додаток 1 

Заходи (проекти), які потребують фінансування та реалізація яких планується у 2017 році 
 

№ 

з/п 

Назва заходу (проекту) Виконавець Термін 

початку та 

закінчення 

проекту 

Загальний 

обсяг 

фінансування

, тис.грн. 

Обсяг та джерела фінансування 

заходу (проекту) у 2017 році, тис.грн. 

Очікувані результати 

реалізації проекту 
Державни

й бюджет 

Місце 

вий 

бюдже

т 

Власні 

кошти 

Ін
ш

і 

д
ж

ер
ел

а  

Підвищення якості надання освітніх послуг 

1 Модернізація навчальних 

кабінетів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 500,0  500,0   Зміцнення 

матеріальної бази 

закладів освіти 

 

2 Капітальний ремонт ЗНЗ 

І-ІІІ ступенів №1 

вул.К.Острозького, 40 

м.Старокостянтинів 

Хмельницька обл. 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017-2018р. 10721,080 

 

4500,0 500,0   Забезпечення 

економії 

енергетичних 

ресурсів, створення  

належних умов для 

забезпечення 

навчального 

 ул. ссу, які 

відповідають вимогам 

безпеки 

життєдіяльності 

3 Капітальний ремонт 

Старокостянтинівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по 

вул.Пугачова, 3 в 

м.Старокостянтинів 

Хмельницької області 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

2012-2017 

рр 
11471,918 9008,656 1000,9  

 Створення належних 

умов для навчання та 

занять спортом 220 

дітей 



 

 

46 

4 Капітальний ремонт 

(заміна віконних блоків 

на металопластикові), 

ремонт системи 

теплопостачання у ДНЗ 

№2  

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 184,4  184,0   Забезпечення 

енергозбереження, 

забезпечення 

безпечного 

навчального процесу 

5 Капітальний ремонт 

покрівлі (2 корпус) ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  №4 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 500,0  500,0   Забезпечення 

безпечного 

навчального процесу 

6 Капітальний ремонт 

покрівлі ДНЗ №2 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 500,0  500,0   Забезпечення 

безпечного 

навчального процесу 

7 Капітальний ремонт 

павільйонів та 

встановлення 

твердопаливного котла у 

ДНЗ №9 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 120,0  120,0   Забезпечення 

енергозбереження 

8 Заміна віконних блоків та 

дверей на 

металопластикові 

(приміщення харчоблоку), 

встановлення 

твердопаливного котла  у 

ДНЗ №4 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 110,0  110,0   Забезпечення 

енергозбереження 

9 Капітальний ремонт 

фасаду ЗНЗ №3 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 350,0  350,0   Забезпечення 

енергозбереження 

10 Капітальний ремонт, 

мощення фігурними 

елементами території 

ЗОШ 1-І-ІІІ ступенів №6 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 300,0  300,0   Забезпечення 

безпечного 

навчального процесу 
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11 Капітальний ремонт 

покрівлі  навчально-

виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І 

ступеня, гімназія»  імені 

Героя України  

С. М. Бондарчука 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 2900,0 

 

 2900,0   Забезпечення 

енергозбереження, 

забезпечення 

безпечного 

навчального процесу 

12 Капітальний ремонт, 

мощення фігурними 

елементами території 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 400,0  400,0   Забезпечення 

безпечного 

навчального процесу 

13 Капітальний ремонт, 

покрівлі ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 100,0  100,0   

14 Капітальний ремонт 

покрівлі, мощення 

фігурними елементами 

території ДНЗ №7 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

2017 р. 750,0  750,0   

15 Капітальний ремонт 

внутрішніх мереж 

водопостачання і 

каналізації ДНЗ №1 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 100,0  100,0   

16 Реконструкція майстерні 

ліцею 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 60  60,0   

17 Капітальний ремонт зали 

засідань управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 1000,0  1000,0   Покращення 

матеріальної бази 

 Разом    30067,398 13508,656 9374,9 - -  
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Модернізація системи охорони здоров’я 

1 Відкриття Центру первиної 

медико-санітарної 

допомоги для жителів 

мікрорайону «Заслуч» 

Виконавчий 

комітет 

Старокостянтинів

сьої міської ради, 

Старокостянтинів

ський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

Старокостянтинів

ської  районної 

ради 

2017 р не визначено     Забезпечення 

медичним 

обслуговуванням 

жителів мікрорайону 

«Заслуч» 

2 Реконструкція 

нежитлового приміщення 

бібліотеки під 

амбулаторію ПМСД по 

вул.. Франка,27 

Виконавчий 

комітет 

Старокостянтинів

сьої міської ради 

2017 р 1206,0 - 1206,0 - - Забезпечення 

медичним 

обслуговуванням 

жителів вул. Франка, 

Чайковського, 

Прокоп’юкпа 

3 Придбання обладнання 

для відділень ЦРЛ 

Виконавчий 

комітет 

Старокостянтинів

сьої міської ради, 

Старокостянтинів

ська ЦРЛ 

2017 р 100,0  100,0   Покращення 

матеріальної бази 

4 Капітальний ремонт та 

утеплення даху 

стоматологічної 

поліклініки 

Старокостянтинівської 

ЦРЛ 

Старокостянтинів

ська ЦРЛ 

2017 400,0 400,0  - - Впровадження 

енергоефективних та 

енергозберігаючих 

заходів 

 Разом  - - 1706,0 400,0 1306,0 - - - 
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Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

1 Реконструкція 

стрілецького тиру в ЗОШ 

№7 

Управління у 

справах сім’ї та 

молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Квітень-

грудень 

35,0  35,0    Популяризація 

діяльності військово-

спортивних 

організацій 

2 Обладнання вуличного 

кінотеатру 

Управління у 

справах сім’ї та 

молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Лютий- 

жовтень 

20,0  15,0  5,0  Створення умов для  

дозвілля молоді 

 Разом  - - 55,0 - 50,0 - 5,0 - 

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту  

1 Реконструкція бігових 

доріжок стадіону 

«Центральний» по  ул.. 

Острозького, 43 в 

м.Старокостянтинів 

Хмельницької області 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р 5738,390 0 5738,3

9 

- 

- 

Покращення умов для 

занять спортом 

2 Будівництво дитячих 

майданчиків та 

встановлення спортивних 

тенажерів в мікрорайонах 

міста (місце та графік 

встановлення буде 

затверджена міською 

програмою розвитку 

фізичної культури і 

спорту) 

Відділ з питань 

фізичної культури 

і спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Протягом 

року 

460,0   460,0   збільшення кількості 

осіб, залучених до 

занять фізичною 

культурою і спортом 
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3 Капітальний ремонт 

покриття міні 

футбольного поля ЗОШ І-

ІІІ ступенів №4 та ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 8 

Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Протягом 

року 

600,0 - 600,0 - - Покращення умов для 

занять спортом 

 Разом  - - 6798,39 - 6798,3

9 

- - - 

Збереження та примноження культурної спадщини 

1 Реставрація комплексу 

споруд замку князів 

Острозьких та комплексу 

споруд Домініканського 

монастиря і Обороної 

вежі в 

м.Старокостянтинів, 

реставраційні роботи в 

інтер’єрах замку 

Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

2017 970,00  900,0  70,0 Створення  якісного 

туристичного 

продукту, збільшення 

потоку туристів, 

промоціювання міста 

на всеукраїнському та 

міжнародному рівнях, 

вдосконалення 

екскурсійної 

діяльності, 

покращення умов для 

відпочинку та 

оздоровлення 

населення 

2 Виготовлення статуї з 

гіпсу «Князя 

Острозького» 

Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

2017 49,0  49,0   

 Разом    1019,0 - 949,0 - 70,0  

Охорона навколишнього природного середовища  

1 Будівництво сортувально-

переробного комплексу з 

переробки твердих 

побутових відходів в 

м.Старокостянтинів 

Старокостянтинів

ський ККП, відділ 

з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою  

протягом 

року 

10000,0 0 3000,0 - 7000,0 Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища  
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2 Берегоукріплення берегів 

водосховища на річках 

Случ та Ікопоть з 

розчисткою та 

поглибленням в межах м. 

Старокостянтинів 

 протягом 

року 

35651,77 2000,0 - - -  

 Разом   45651,77 2000,0 3000,0 - 7000,0  

Підвищення безпеки життя 

1 Придбання матеріального 

резерву: електростанції 

силові , мотопомпа, 

рукави 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

протягом 

року 

165,0  165,0   Створення безпечних 

умов життєдіяльності 

населення в місті 

2 Придбання надувного 6-

містного човна, 

підвісного двигуна, 

гідрокостюма, ехолот 

Рятувальна 

станція на воді 

протягом 

року 

92,0  92,0   

 Разом   257,0 - 257,0 - -  

Стабільний розвиток галузей реального сектору економіки.  Розвиток промислового виробництва 

1 Будівництво складу 

безтарного зберігання 

цукру силосного типу на 

ТОВ «Старокостянтинівц

укор» 

ТОВ 

«Старокостянтині

вцукор» 

2017 р 70000,0 - - 70000,0 - Безтарне 

довготривале 

зберігання цукру без 

втрати його 

первинної якості, 

чого майже 

неможливо досягти в 

традиційних 

складських 

приміщеннях 

2 Оновлення основних 

засобів філії 

«Старокостянтиніський 

завод ЗБШ» 

ПАТ «Укрзалізниця»: 

модернізація металоформ  

філія 

«Старокостянтині

ський завод ЗБШ» 

ПАТ «Укрзалізни

ця» 

2017 р 727,0 - - 727,0 - Нарощення обсягів 

виробництва, 

покращення якості 

продукції 
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для з/б виробів, силової 

рами для збільшення 

довжини виготовлення 

попередньо напружених 

мостових балок, інше 

3 Оновлення основних 

засобів ТОВ 

«Агромоторсервіс»: 

Введення в експлуатацію 

агрегатної камери 

(видалення іржі на 

деталях) 

ТОВ 

«Агромоторсервіс

» 

2017 р. 300,0 - - 300,0 - Покращення якості 

продукції 

4 Впровадження нового 

виробництва – цеху 

бетоної продукції 

ПП «Престиж» 2017 р. 1000,0 - - 1000,0 - Створення нових 

робочих місць, 

розвиток 

промислового 

виробництва 

5 Впровадження сучасних 

ресурсо- та 

енергозберігаючих 

технологій і обладнання: 

- встановлення лінії 

для фасування масла; 

- запуск генераторної 

лінії на твердому 

паливі. 

 

ДП 

«Старокостянтині

вський молочний 

завод» 

2017 р. 2000,0 - - 2000,0 - Розвиток 

промислового 

виробництва, 

енергозбереження 

6 Оновлення основних 

засобів ДП 

«Старокостянтинівське 

лісове господарство»: 

придбання транспортних 

засобів (трактор МТЗ – 2 

шт)  

ДП 

«Старокостянтині

вське лісове 

господарство» 

2017 р. 1179,0 - - 1179,0 - Оновлення основних 

засобів підприємства 

 Разом - - 75206,0 - - 75206 - - 
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Розвиток транспортної інфраструктури 

1 Встановлення на автобусах 

загального користування 

навігаційного обладнання  

« GPS- навігатор” 

Управління 

економіки, 

фінансове 

управління вико-

навчого комітету 

міської ради 

2017 р. 105,5  105,5   Зміцнення 

матеріальної бази  

2 Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та поточний 

ремонт доріг та тротуарів 

міста (вул. Яворницького, 

вул. С.Наливайка, вул. 

Слободянська, вул. 9 

Березня, вул. Короленка, 

вул. Миру, вул. 

Кривоноса, вул. Варчука, 

вул. Острозького, пров. 

Короленка та інші 

Старокостянтинів

ське КРБШП, 

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017 р. 18500,0 18500,0 
11148,

4 
7351,6 

 Благоустрій міста 

 Разом 
  18605,5 18500,0 

11253,

9 
7351,6 

  

Будівництво та забезпечення населення доступним житлом 

1 Будівництво 

багатоповерхового 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

вбудованими 

приміщеннями 

громадського 

призначення з почерговим 

введенням в експлуатацію 

по вул.Софійська,3 в 

м.Старокостянтинів 

Хмельницької області 

ЖБК «Софійський 

партал» 

2015р-

2017р 

54033    41713 Забезпечення 

населення житлом: 

161 квартира, 

загальна площа 

будівлі – 8676,1 м.кв., 

квартир – 7380,3 

м.кв., в т.ч.житлова 

площа 3620,8 м.кв. 
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2 Реконструкція будівлі 

залу товарних взірців під 

гуртожиток з офісними 

приміщеннями по вул.. 

Горького, 11/11 

ТОВ «Мегатекс 

індастріал» 

2017 р 50000,0 - - 50000,0  Загальна площа 

будівлі 2256 м.кв. 

3 Реконструкція 

нежитлового приміщення 

під три однокімнатні 

квартири по вул.. 

Чайковського, 2 

Старокостянтинів

ська ЖЕК 

2017 р 449,9  267,7   Забезпечення 

населення житлом: 

3 квартири, загальна 

площа 98,91 м.кв. 

 Разом - - 104482,9 - 267,7 91713,0 - - 

Розвиток житлово-комунального господарства 

1 Модернізація  транзитних 

теплових мереж житлових 

будинків на дільниці 

котельні Прокопюка,4 

Комунальне 

підприємство 

«Тепловик» 

Старокостянтинів

ської міської ради 

2017 р. 1188,4    1188,4 Економічний ефект 

169,0 тис. грн. 

2 Модернізація котлів ВК-

32М – 3 шт. (заміна 

пальників) 

кот.Прокопюка,4 

520,19    520,19 Економічний ефект 

148,6 тис. грн. 

3 Встановлення 

пластинчастого 

водонагрівача на систему 

ГВП на котельні Миру 

1/139 

272,0    272,0 Економічний ефект 

136,0 тис. грн. 

4 Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд потужністю 5000 

м3/добу 

Комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал" 

2017-2018 

рр 

28508,56 

20746,563 2305,2 

  Підвищення 

екологічної безпеки 

міста 

Старокостянтинів та р. 

Случ 

5 Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

колектора по вул. Франка, 

Миру та Варчука 

2013-2018 

рр 

19703,6 7200,0 800,0   Покращення 

водовідведення міста 

зменшення аварійних 

ситуацій 
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6 Оснащення будинковим 

обліком багатоквартирних 

будинків 

2017 р 93,24   93,24  Зменшення втрат води 

в багатоповерхових 

будинках до 3% 

7 Оснащення артезіанських 

сверловин  № 6 та №7 та 

водогону 

Григоровецького 

водозабору 

технологічними засобами 

обліку 

2017 р 200,0  200,0   Встановлення 5 

насосних агрегатів 

ЕЦВ та лічильників на 

арт.свердловинах. 

Зменшення витрат 

електроенергії на 

свердловинах 

8 Проведення інженерно-

геодезичних та 

геологічних вишукувань 

та розроблення робочих 

проектів з реконструкції 

напірного колектору 

(дюкеру) ГКНС, 

водопровідної мережі по 

вул.. 1 Травня, 

водопровідної мережі 

(дюкеру Пашковецького 

водозабору через р.Случ 

2017 р. 117,0  117,0   Забезпечення надання 

якісних послуг 

водопостачання та 

водовідведення 

9 Оснащення каналі за-

ційних насосних станцій 

засобами технологічного 

обліку стічних вод 

2017 р 94,7   94,7  Оснащення 

технологічними 

засобами обліку КНС 

на 45% 

10 Реконструкція 

свердловини №7 

Григоровецького 

водозабору 

2016-2017 

рр 

320,0  270,0   Забезпечення 100 % 

питним 

водопостачанням 

міста  

11 Технічне переоснащення 

обладнання ВНС-3 з вста-

новленням регульованого 

електропривода до двох 

насосних агрегатів Д 320-

60, потужністю 90 кВт  

2016-2017 

рр 

589,2  412,95   Зменшення витрат 

електроенергії на 

об’єкті на 30-40 % 
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12 Придбання 

гідродинамічної машини 

для прочистки зовнішніх 

мереж каналізації 

2017 р 350,0  350,0   Покращення 

швидкості прочистки 

зовнішніх мереж 

каналізації на 55% 

13 Технічне переоснащення 

обладнання насосної 

станції (ГКНС) по вул. 

Бурлуцького,20 з  

встановленням 

регульованого 

електричного приводу  

 

2017 р 540,0  540,0   Надання якісних 

житлово-комунальних 

послуг 

14 Будівництво нової 

свердловини та водогону 

Григоровецького 

водозабору м. 

Старокостянтинів 

Хмельницької області 

2017 р 300,0  300,0   Надання якісних 

послуг 

водопостачання 

15 Придбання обладнання 

для індивідуального 

відключення випусків 

каналізації в 

багатоквартирних 

будинках 

2017 р 67,0   67,0  Покращення оплати 

населення за послуги з 

цетралізованого 

водопостачання та 

водовідведення до 

50% 

16 Технічне переоснащення 

обладнання свердловини 

№11 з встановленням 

регульованого 

електропривода з 

датчиком тиску 

2017 р 65,0  65,0   Зменшення витрат 

електроенергії на 

об’єкті до 30 % 

17 Капітальний ремонт 

покрівлі будинків по вул. 

Миру,1/150, Миру,3/22 

Старокостянтинів

ська ЖЕК 

2017 р 447,0  447,0   Покращення умов 

проживання населення 

 

 

 



 

 

57 

18 Проведення улаштування 

вимощення біля будинків 

по вул. Попова,28,14; 

Рудяка,31; 

Острозького,15,17,64,64/1

,66, Героїв Крут,14 

 2017 р 192,5  192,5    

19 Придбання 

євроконтейнерів для 

сміття  

2017 р 225,0  225,0   Придбання 28 

евроконтейнерів 

20 Придбання 

електролічильників у 

гуртожитку по 

вул.І.Франка,27  

2017 р 109,0  109,0   Встановлення145 

лічильників для 

ефективного обліку 

електроенергії 

21 Проведення просочення 

дерев'яних горищних 

конструкцій 

вогнезахисними 

речовинами житлових 

будинків № 9, 11, 30, 32, 

34, 39 по вул. Острозького 

2017 р 50,0  50,0    

22 Проведення технічної 

інвентаризації та 

реконструкції в 

протирадіаційних 

укриттях і доведення їх до 

державних норм 

2017 р 200,0  200,0    

23 Встановлення 

світодіодних світильників 

у під'їздах житлових 

будинків 

2017 р 200,0  200,0   Енергозбреження 

24 Покращення матеріально-

технічної бази житлово-

комунальних підприємств 

міста 

Старокостянтинів

ське КРБШП 

2017 р. 1872,0  1872,0   Придбання  , трактору 

МТЗ-82, причіпу 

тракторного 

двоколісного, 

автомобілю ВАЗ, 

автомобілю МАЗ, 
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відвалу до Т-150, 

снігоприбиральника 

тротуарів, каток, ДВ-

244дорожнього щітки 

з навісним 

обладнанням, відвалу 

для снігу, дорожньої 

фрізи, 3 мотокоси, 1 

газонокосарки, 1 

циркулярки, 

25 Асфальтування 

міжсекторних доріг на 

міському кладовищі 

Старокостянтинів

ський комбінат 

комунальних 

підприємств 

2017 р 2214,475  691,9 

 

  Поліпшення 

естетичного вигліду 

26 Реконструкція котельні 

міської лазні з 

встановленням парового 

котла на твердому паливі 

2017 р 450,0  450,0   Енергозбереження 

27 Облаштування притулку 

для бездомних тварин  

2017 р 200,0  29,4   Зменшення кількості 

бездомних тварин 

28 Виготовлення ПКД з 

благоустрою міського 

парку культури та 

відпочинку. 

Реконструкція міського 

парку культури та 

відпочинку 

2017 р 996,1  996,1 

 

  Покращення умов 

відпочинку громадян 

29 Купівля трактора ЮМЗ-6 

з причепом (б/в) 

2017 р 100,0  100,0   Поліпшення 

обслуговування 

жителів міста 

30 Закупка каркасної сцени 

для урочистих заходів в 

місті 

2017 р 200,0  200,0   Покращення умов 

відпочинку жителів 

міста 

31 Заміна світильників з 

лампою розжарювання на 

світильники з натрієвими 

лампами 

Мале комунальне 

підприємство 

«Міськсвітло» 

Протягом 

2017 року 
240  240   Підвищення енерго-

ефективності, збіль-

шення світлового по-

току та годин горіння.  
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32 Будівництво 

електроосвітлення 

пішохідних переходів 

Протягом 

2017 року 
796,8  796,8   Забезпечення 

населення міста 

якісним освітленням 

33 Будівництво нової мережі 

зовнішнього освітлення 

по провулку 

Трипільський   

Протягом 

2017 року 
33,4  33,4   Забезпечення 

населення міста 

якісним освітленням 

34 Будівництво нової мережі 

зовнішнього освітлення 

по вулиці 30 років 

Перемоги 

Протягом 

2017 року 
63  63   Забезпечення 

населення міста 

якісним освітленням 

35 Будівництво нової мережі 

зовнішнього освітлення 

по провулках 2,3.4 

Лісовий    

Протягом 

2017 року 
145  145   Забезпечення 

населення міста 

якісним освітленням 

36 Придбання нової 

автовишки 

Протягом 

2017 року 
500  500   Підвищення якості 

обслуговування мереж 

з/о 

37 Разом   62163,165 27946,563 12901,

25 

254,94 1980,5

9 

 

 

 

 

Всього потреба у 

фінансуванні 

  346012,1 62355,22 46158,

14 

174525,

5 

9055,5

9 

 



Додаток 2 

Основні прогнозні показники  

економічного і соціального розвитку м.Старокостянтинів на 2017 рік 

 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2015 рік 

звіт 

2016 рік 
факт 

(очікув.показ

ники) 

2017 рік 

прогноз 2017 рік 

у % до 2016 

року 

1 2 3 4 5 6 

Розвиток основних сфер економічної діяльност 

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього   

тис. Грн. 757417,2 1119588,1 1469214,6 131,2 

       у розрахунку на одиницю населення грн. 21122,1 31727,2 41634,9 131,2 

2. Кількість інноваційно-активних підприємств одиниць 3 3 3 100,0 

їх частка в загальній кількості промислових підприємств % 42,9 37,5 37,5 100,0 

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції - всього тис. грн.  6136,7 236000,0 400000,0 169,5 

    у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції % 0,8 21,1 27,2 х 

Фінансові  показники 

4. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових  платежів до 

міського бюджету 

тис. грн. 60461,4 94190,8 109667,4 116,4 

5. Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків 

по податках і зборах (обов’язкових платежах) до міського бюджету (на 

кінець року) 

 

тис. грн. 

5607,6 5010,3 4509,3 90 

Показники розвитку споживчого ринку 

6. Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах  

 

тис. грн. 368194,5 340500,0 367800,0 108,0 

7. Обсяг вироблених послуг для всіх споживачів (підприємств, 

організацій, установ, підприємців та населення) 

тис.грн. 

52942,1 58500,0 66500,0 113,7 

в тому числі  населенню тис.грн. 14737,8 15500,0 17100,0 110,3 

Показники рівня життя 

8. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 3358,8 4122,7 6601 160,1 
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9. Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати у % до 

попереднього року 

 

% 
120,1 122,7 111,6 Х 

10. Заборгованість з виплати заробітної плати – всього (на кінець року) тис. грн. 0 0 0 0 

11. Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче 

прожиткового мінімуму для працездатної особи 

 

% 
100 100 100 Х 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

12. Обсяг експорту товарів тис. дол. 
США 7297,2 9200,0 10442,0 113,5 

      у % до попереднього року % 82,5 126,1 113,5 х 

13. Обсяг імпорту товарів 
тис. дол. 

США 8666,8 8600,0 8550,0 99,4 
      у % до попереднього року % 62,8 99,2 99,4 Х 
14. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком - 
всього 

тис. дол. 
США 2496,3 2473,2 2473,2 2473,2 

      у % до попереднього року  % 93,8 99,1 100,0 х 
15. Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку року 

тис. дол. 

США -163,6 -23,1 0 х 
16. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення дол. 

США 71,1 70,5 70,5 100 

17. Обсяг капітальних інвестицій  
тис.грн. 

231271,0 215300,0 292094,5 135,7 

у т. ч.:       - кошти бюджетів усіх рівнів  
15983,0 15301,0 108513,36 709,2 

                  - власні кошти підприємств і організацій  
200088,0 153499,0 126812,5 82,6 

                  - кошти населення  
14970,0 46500,0 47713,0 102,6 

                  - інші кошти  230,0 - 9055,59 х 

18. Обсяг інвестицій у житлове будівництво тис. грн. 14970,0 46500,0 55713,0 119,8 

      у % до попереднього року (у порівнянних цінах) % 228,2 310,36 119,8 х 

19. Введення в дію потужностей: 

загальна площа житла 

 

тис. кв. м 4248,0 11104,1 12346,1 111,2 

з них індивідуального - " - 4248,0 3424,9 3000,0 87,6 

середні навчальні заклади учн. 

місць - - - - 
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дошкільні заклади освіти місць - - - - 

лікарні ліжок - - - - 

амбулаторно-поліклінічні заклади заклад 0 2 2 100,0. 

вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих 

бюджетів 

- " - 

- - - - 

Розвиток малого і середнього підприємництва 

20. Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві 
тис. чол. 5,0 5,0 5,0 100,0 

21. Кількість малих підприємств  одиниць 178 192 192 100,0 

22. Надходження  до бюджету міста від діяльності малого 

підприємництва 

тис. грн. 

16718,5 26741,1 

28000,0 104,7 

23. Питома вага надходжень від суб’єктів малого підприємництва до 

загальних надходжень 

 

- " -. 8,7 9,2 9,3 101,1 
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Додаток 3 

 

Перелік діючих міських програм 

 
№ 

п/п 

Назва програми  Коли і  

яким  документом затверджена 

Термін   

виконання 

програми 

1 2 3 4 

1 Програма діяльності та розвитку малого комунального 

підприємства «Міськсвітло» на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

2 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівс якої 

житлово-експлуатаційної контори на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

3 Програма діяльності та Старокостянтинівського КРБШП на 

2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

4 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

5 Програма діяльності та розвитку КП редакції газети «Наше 

місто» на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

6 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського 

міського радіомовлення на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

7 Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста  

на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

7 

2015-2017 роки 

8 Програма «Реформування і розвиток комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради на 2015-2017 роки» 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 

8 

2015-2017 роки 

10 Програма «Питна вода м.Старокостянтинова» на 2012-2020 роки 

у новій редакції 

Рішенням 15 сесії міської ради від 25.11.2016 . № 

10 

2012-2020 роки 

11 Програма залучення інвестицій в економіку м.Старокостянтинів 

на 2011-2010 роки Рішенням 6 сесії міської ради від 22.04.11 №6 

2011-2020 роки 

12 Програма зайнятості населення м.Старокостянтинів на період до 

2017  року Рішенням сесії міської ради від 30.05.2013 № 11 

2013-2017 роки 

13 

Програма підтримки сімей на період до 2020 року 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 

року №13 

2016-2020 роки 
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14 Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини 

м.Старокостянтинів на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 

року №18 

2016-2020 роки 

15 Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини в 

м.Старокостянтинові на 2016-2020 роки.» 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 2016р. 

№ 18 

2016-2020 роки 

16 Цільова програма захисту населення і території м. 

Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2014-2018 роки 

Рішенням 39 сесії міської ради від 25.04.2014 

року № 25 

2014-2018 роки 

17 Програма забезпечення заходів Старокостянтинівської міської 

ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки 

Рішенням 3 сесії міської ради від 25.12.2015 року 

№7 

2016-2020 роки 

18 Міська програма соціального захисту дітей, що перебувають у 

складних обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесія міської ради від 29.01.2016 

року №16 

2016-2020 роки 

19 Міська програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2013-2017 роки 

Рішенням сесії міської ради № 27 від 16.11.2012 

року № 11 

2013-2017 роки 

20 Програма забезпечення проїзду учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Старокостянтинова на 2016-2017 

навчальний рік 

Рішенням 15 сесії міської ради від 25.11.2016р. 

№ 12 

2016-2017 роки 

21 Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016 - 2020 роки Рішенням 6 сесії  міської ради від 10.06.2016 

року №14 

2016-2020 роки 

22 Програма розвитку туризму в м. Старокостянтинові на 2016 - 

2020 роки 

Рішенням 6 сесії  міської ради від 10.06.2016 

року №15 

2016-2020 роки 

24 Програма охорони навколишнього природного середовища міста 

Старокостянтинова на 2016-2018 роки 

Рішенням 6 сесії  міської ради від 10.06.2016 

року №17 

2016-2018 роки 

25 Програма розвитку та збереження зелених насаджень в м. 

Старокостянтинів на 2016-2018 роки 

Рішенням 6 сесії  міської ради від 10.06.2016 

року №19 

2016-2018 роки 

27 Міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів житлового та громадського 

призначення на 2012-2017 роки 

Рішенням 22 сесії міської ради від 18 травня 

2012 року №9 

2012-2017 роки 

28 Міська цільова програма надання допомоги соціально 

незахищеним верствам населення міста Старокостянтинова на 

вирішення соціально-побутових проблем на 2015-2020 роки 

Рішенням 45 сесії міської ради від 29.12.2014 

року №5 

2015-2020 роки 



    5 6 
 

65 

29 Комплексна програми підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей - мешканців м.Старокостянтинова 

 

Рішенням 47 сесії міської ради від 30.01.2015 

року №5 

на час 

проведення 

антитерористич

ної операції 

30 Міська програма соціального захисту населення до 2021 року Рішенням 16 сесії міської ради від 27.12.2016 

року №13 

2017-2021 роки 

31 Міська програма підтримки сімей на період до 2020 року Рішенням 4 сесії міської ради від 29.01.2016р. № 

13 

2016-2020 роки 

32 Програма оздоровлення та відпочинку дітей 

м.Старокостянтинова на 2014 – 2018 роки  

Рішенням 39 сесії міської ради від 25.04.2014 

року № 22 

2014-2018 роки 

33 Програма соціального захисту дітей, що перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29.01.2016р. № 

16 

2016-2020 роки 

39 Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини м. 

Старокостянтинова на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29.01.2016р. № 

18 

2016-2020 роки 

40 Комплексна програма спільних дій Старокостянтинівського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради щодо профілактики 

злочинності на 2016-2020 роки  

Рішенням 5 сесії міської ради від 15.04.2016р. № 

24 

2016-2020 роки 

41 Програма мобілізації зусиль Красиліської об’єднаної державної 

податкової інспекції, Старокостянтинівське відділення та 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради по 

забезпеченню повноти стягнення податкового боргу до бюджету 

міста на 2016-2018 роки 

Рішенням 6 сесії  міської ради від 10.06.2016 

року №4 

2016-2018 роки 

42 Цільова програма забезпечення пожежної безпеки житлового 

сектору та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділу пожежної охорони та невоєнізованих 

пожежних формувань у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесії міської радивід 29.01.2016 № 13 2016-2020 роки 

43 Комплексна програма спільних дій Старокостянтинівського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради щодо профілактики 

злочинності на 2016 - 2020р.р 

Рішенням 5 сесії міської радивід 15.04.2016 № 24 2016-2020 роки 

 

Секретар міської ради                                                                                                      О. Степанишин 


