
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про роботу відділу з питань 

реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської 

ради за ІІ півріччя 2018 року 

14 лютого 2019 року Старокостянтинів   № 43 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача відділу з питань реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету міської ради Іванощук О.П. про роботу 

відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету міської 

ради за ІІ півріччя 2018 року, на виконання норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг» щодо передачі виконавчим органам міських, 

сільських, селищних рад повноважень у сфері реєстрації місця проживання 

особи та рішення 5 сесії міської ради від 15 квітня 2016 року № 11 «Про 

створення відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого 

комітету міської ради», відповідно до розпорядження міського голови від           

06 лютого 2019 року № 21/2019-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.», 

керуючись п. п. 3 п. б ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію завідувача відділу з питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради Іванощук О.П. про роботу відділу з 

питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету міської ради за ІІ 

півріччя 2018 року взяти до відома. 

 

2. Завідувачу відділу з питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради Іванощук О.П. забезпечити своєчасне та 

якісне надання послуг протягом І півріччя 2019 року юридичним та фізичним 

особам. 
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3. Начальнику центру надання адміністративних послуг, адміністратору 

виконавчого комітету міської ради Коржуку Ю.І. впродовж І півріччя              

2019 року підвищити персональну відповідальність підлеглих за достовірність 

наданої інформації та прийом документів згідно переліку, наведеному в 

інформаційних картах адміністративних послуг. 

 

4. Заступнику міського голови, начальнику фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради Камінській В.К. вирішити питання 

фінансового забезпечення роботи відділу з питань реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету міської ради у 2019 році. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 

 


