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Вступ 

 

Програма соціально-економічного розвитку м. Старокостянтинів на 2019 

рік 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 

розвиток галузей економіки, залученню інвестицій і створенню умов для 

розвитку підприємництва, впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій, збільшенню грошових доходів та підвищенню економічної 

активності населення, підтримці його найуразливіших верств, забезпеченню 

безпеки життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки 

сім'ї, дітей та молоді тощо. 

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 19 жовтян 

2018 року № 339/2018-р «Про розроблення проекту Програми соціально-

економічного розвитку м. Старокостянтинів на 2019 рік». 

При розробленні проекту Програми враховані положення наступних 

документів: 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, яка 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 

№ 385; 

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-                

2020 роки, затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 

18 травня 2011 року № 24-4/2011. 

Складовими частинами Програми є завдання інших регіональних цільових 

програм, місцевих програм, затверджених міською радою, які будуть 

реалізовуватися у 2019 році (додаток 3), 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 іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, 
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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 

2018 рік та нагальних проблем, визначені пріоритети соціально-економічного 

розвитку міста у 2019 році, встановлені завдання та розроблені заходи щодо 

розвитку відповідних сфер економічної діяльності.  

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, який  виносится  для погодженя на засідання 

виконавчого комітету, розглянутий постійними депутатськими  комісіями 

міської ради та доопрацьований з урахуванням їх пропозицій. 

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку м.Старокостянтинів у 

2018 році 

 

Протягом поточного року економіка міста, як і країни в цілому, 

розвивалась під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

різноспрямовано позначилися на загальних показниках розвитку. 

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-

економічного розвитку міста, об’єднання зусиль влади, громадськості навколо 

спільних проблем та інтересів протягом 2018 року забезпечено позитивні 

тенденції розвитку сфер діяльності регіону. 

Основні показники, що характеризують економічний та соціальний 

розвиток міста: 

до бюджету міста надійшло платежів на суму 489291,0 тис. грн., що 

становить 111,0% до 2017 року; 

в середньому по місту на одного жителя припадає 4678,63 грн. власних 

надходжень доходів загального фонду; 

фактичний обсяг реалізації продукції промисловості у 2018 році становить 

2026913,3 тис. грн., що на 10,6  %  більше 2017 року;  

обсяги капітальних інвестицій у січні-вересні 2018 року становили 144015 

тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 42207 тис. грн.  
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або на 41,5 %  більше; 

у січні-вересні 2018 року  введено в експлуатацію  4895 кв. м. загальної 

площі житла; 

у січні - вересні 2018 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів 

підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, 

становив 250508,8 тис. грн. 

зростання у січні-листопаді 2018 року  середньомісячної заробітної плати 

на 21,3 %, до 8079,63 грн. 

В місті Старокостянтинові на протязі останніх років, незважаючи на 

кризові явища, проведення операції об’єднаних сил на сході України, 

забезпечено позитивну динаміку в промисловому виробництві завдяки 

стабільно працюючим промисловим підприємствам. 

Основу промислового потенціалу міста складає харчова промисловість – 

57,4 % загальнопромислового обсягу реалізованої продукції за 2018 рік, 

машинобудування, виробництво готових металевих виробів – 34,2 %, 

промисловість будівельних матеріалів (виробництво залізобетонних виробів) – 

4,2 %, теплоенергетика – 3,1 %,  інші галузі – 1,1% . 

структура промислового потенціалу міста

теплоенергетика; 

3,1

виробництво 

залізобетоних 

виробів; 4,2

машинобудуванн

я, виробництво 

готових 

металевих 

виробів; 34,2

харчова 

промисловість; 

57,4

інші галузі; 1,1

 
Позитивних темпів до рівня попереднього року досягли: ТОВ «Меатекс 

Індастріал», ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ТОВ 

«Агромоторсервіс», ТОВ «Блок Майстер України», ДП «Старокостянтинівське 

лісове господарство». 

У 2018 році промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 2 

млрд. 26 млн. 913,3 тис. грн., що складає 110,6% у порівнянні до 2017 року. 

Найбільші обсяги виробництва та реалізації промислової продукції на ДП 

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

«Старокостянтинівцукор», філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних 

шпал», ПАТ «Українська залізниця», ТОВ «Блок Майстер Україна», ТОВ 

«Агромоторсервіс». 

Динаміка реалізації продукції промисловими підприємствами у 2016- 2018 

роках,тис. грн.: 
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                                 2016 р.                2017 р.                 2018  р. 

Базою для сталого економічного зростання та підвищення якості життя 

населення є підвищення рівня інвестиційної привабливості, залучення 

інвестицій в економіку міста.  

Виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється 

спрямуванню інвестицій в економіку міста. Основними джерелами 

інвестування є кошти підприємств та кошти бюджетів усіх рівнів. 

 

Капітальні інвестиції у 2015-2018 роках 

 

       У січні-вересні 2018 році в економіку міста за рахунок усіх джерел 

фінансування спрямовано 144 млн. 15 тис. грн. капітальних інвестицій. У 

порівнянні з минулим роком капітальних інвестицій освоєно на 42207 тис. грн., 

або 41,5 % більше.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано на придбання 

машин і обладнання, будівництво інженерних споруд, нежитлове та житлове 

будівництво. 

У січні-вересні  2018 році найбільші інвестиції освоєні: 
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ТОВ «Старокостянтинівцукор» - продовжено розпочате у 2017 році 

будівництво складу безтарного зберігання цукру силосного типу; 

ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» - придбано 

лісогосподарську техніку. 

Для реалізації інвестиційних  проектів в м. Старокостянтинів у 2018 році 

передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

для реалізації слідуючих проектів: 

реконструкція каналізаційних очисних споруд (профінансовано 48 млн. 622 

тис. 72 грн.); 

капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 по вул. 

Пугачова, 3 (профінансовано1 млн. 907,92 тис.грн.). 

Регіональною комісією відібрані проекти, які реалізовувалися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку (далі ДФРР), обласного та 

міського бюджетів: 

реконструкція бігових доріжок стадіону «Центральний» по вул. 

Острозького, 43 в м. Старокостянтинів (профінансовано та освоєно з             

ДФРР – 3931,717 тис. грн, з міського бюджету – 1298,474 тис. грн.); 

створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через 

реалізацію проекту «Капітальний ремонт ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. 

Острозького, 40 м. Старокостянтинів Хмельницька обл.» в рамках реалізації 

концепції «Нова українська школа» (профінансовано з ДФРР – 7932,932 тис. 

грн, з міського бюджету – 882,0 тис. грн. освоєно з ДФРР – 7607,809 тис. грн, з 

міського бюджету – 882,0 тис. грн.); 

капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ліцею 

Старокостянтинівської міської ради по вул. Миру,14 (профінансовано та 

освоєно з ДФРР – 7667,46 тис. грн, з міського бюджету – 289,8 тис. грн.); 

капітальний ремонт покрівлі Старокостянтинівського НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України                         

С.М. Бондарчука вул. Ессенська,4 (профінансовано та освоєно з ДФРР – 

3928,199 тис. грн, з міського бюджету – 137,548 тис. грн.); 

будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним 

покриттям по вул. Прокоп’юка (профінансовано та освоєно з ДФРР  731,0 тис. 

грн.). 

З обласного бюджету передбачені та профінансовані видатки на 

проведення капітального ремонту (утеплення контуру будівлі) 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 – 4 млн. 756,3 тис. грн. та 

реконструкцію каналізаційного колектору від колодязя № 54 до колодязя № 57 

по вул. Варчука – 1258,3 тис. грн. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 квітня 2018 року № 116  

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=13656
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=13656
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7485
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7485
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7485
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7485
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=16560
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=16560
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=16477
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=16477
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=16477
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затверджений інвестиційний паспорт м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки. 

З метою популяризації потенціалу м. Старокостянтинів проводяться 

різноманітні фестивалі, презентації, виставки, конференції, круглі столи, 

майстер-класи, тощо. 

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста станом на 01 жовтня 2018 року 

становили 36148,3 тис. дол. США і збільшилися порівняно з початком 2018 

року в 15,2 рази.  

У січні-вересні 2018 року  введено в експлуатацреію 4895 кв.м. загальної 

площі житла, що на 1,8 % менше, ніж за відповідний період минулого року.  

Продовжувалося будівництво багатоповерхового 161 квартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення 

по вул. Софійська, 3, м. Старокостянтинів, Хмельницької обл., замовник ЖБК 

«Софійський партал». 

У серпні 2018 року  розпочав роботу торгівельний центр «Епіцентр» у 

Старокостянтинові. У новому торгівельному центрі створено 60 нових робочих 

місць. Здійснено благоустрій прилеглої до нового торгівельного центру 

території, прокладені тротуарні доріжки, проведено озеленення по вулицях 

Есенська та Попова, здійснено благоустрій прибудинкових територій сусідніх 

житлових будинків. 

У жовтні 2018 року розпочав роботу торгівельний центр «АТБ маркет», 

створено 49 робочих місць.  

Протягом 2018 року від забудовників до міського бюджету надійшло понад 

2,5 млн. грн. коштів пайової участі, які були використані на ремонт та 

будівництво об’єктів соціальної інфраструктури міста. 

Станом на 01 січня 2019  року до бюджету міста надійшло платежів на 

суму 489291,0 тис. грн., що становить 94,8% річних планових показників та 

111,0% до відповідного періоду минулого року.  

До загального фонду бюджету надійшло 467526,5 тис. грн. (разом з 

трансфертами), що становить 97,6% річних планових показників та 114,1% до 

відповідного періоду минулого року, в тому числі: власних доходів бюджету 

міста надійшло 162952,1 тис. грн., що становить 97,6 % річних планових 

показників та 124,3% до відповідного періоду минулого року. 

В середньому по місту на одного жителя припадає 4678,63 грн. власних 

надходжень доходів загального фонду. 

Структура надходжень до загального фонду бюджету міста.: 

податок та збір на доходи фізичних осіб 103016,5 тис. грн.; 

податок на майно 26405,2 тис. грн.; 

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної  

торгівлі підакцизних товарів 12567,2 тис. грн.; 

єдиний податок 17816,6 тис. грн.; 

неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі, державне 

мито та ін.) 3120,6 тис. грн.; 
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податок на прибуток підприємств  14,4 тис. грн.; 

доходи від операцій з капіталом 0,8 тис. грн.; 

туристичний збір 10,8 тис. грн. 

 

 
 

Всі видатки загального фонду місцевого бюджету за 2018 рік  складають 

403985,4 тис. грн. або 97,13% до затвердженого плану на звітний період. В 

структурі видатків значну питому вагу складають видатки на утримання 

установ соціально-культурної сфери. Загальна структура видатків: 

освіта –119531,1 тис. грн., або 29,6%; 

соціальний захист –  187008,9 тис. грн., або  46,3%; 

державне управління – 30551,8 грн., або  7,6%; 

культура – 3863,9  тис. грн., або 1,0%; 

житлово - комунальне господарство – 15609,2 тис. грн., або 3,8%; 

транспорт та дорожнє господарство – 9362,2  тис. грн., або 2,3 %; 

фізкультура і спорт –  3211,4 тис. грн., або 0,8 %; 

медична субвенці – 32179,6 тис. грн., або 8,0 %; 

інші галузі – 2667,3  тис. грн., або 0,7 % (видатки на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха, засоби масової 

інформації, видатки на програми діяльності органів місцевого самоврядування). 

Захищені статті видатків за звітний період профінансовано в сумі 336453,4  

тис. грн., або 83,3 % до всіх видатків загального фонду бюджету міста за 

звітний період. 

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на: 

оплату праці – 139390,2 тис. грн.; 

оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 11147,0 тис. грн.; 

Структура надходжень місцевих податків і зборів за 2018рік 

103016,5 26405,2 

12567,2 
17816,6 

3120,6 
14,4 

0,8 

10,8 

податок та збір на доходи фізичних осіб   

податок на майно  

акцизний податок  

єдиний податок  

неподаткові надходження 

податок на прибуток підприємств   

доходи від операцій з капіталом  

туристичний збір  
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соціальне забезпечення – 178550,3 тис. грн.; 

харчування в дитсадках та школах – 6965,4 тис. грн. 

Важливу роль у розвитку економіки міста відіграють суб’єкти малого 

підприємництва, які забезпечують наповнення міського бюджету, створюють 

нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва. Особлива 

роль відводиться малому підприємництву у вирішенні проблем зайнятості 

населення. В сфері малого бізнесу міста станом на 01 січня 2019 року 

зареєстровано 215 малих підприємств.  

Переважна кількість малих підприємств працює у сфері торгівлі – 35,0%, 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям – 19,4%, промисловості – 10,1%, будівництві – 10,0% та інших 

видах економічної діяльності включаючи с/г виробництво) – 25,5%.  

Станом на 01 січня 2019 зареєстровано 2080 фізичних осіб – підприємців. 

На протязі 2018 року зареєструвалось 424 фізичних осіб - підприємців та 271 

осіб припинили свою підприємницьку діяльність. 

Загальні надходження до бюджету міста від діяльності малого 

підприємництва за 2018 рік становить 38 млн. 271,8 тис. грн., що складає 8,2% 

від загальних надходжень до місцевого бюджету та становить 113,3% до 

надходжень 2017 року. 

Динаміка 

податкових надходжень до бюджету від суб'єктів малого 

підприємництва, тис. грн.
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Податкові надходження, тис.грн.

 
Станом на 01 січня 2019 року в місті нараховується 304 стаціонарних 

підприємства торгівлі, 29 об’єктів громадського харчування, 159 об’єктів 

побутового обслуговування та 280 об’єктів дрібно-роздрібної мережі. 

У 2018 році в місті відкрито 5 закладів торгівлі, 1 - громадського 

харчування та 3 - побуту. 

За січень – вересень 2018 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів 

підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, 

становить 250 млн. 508,8 тис. грн., індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту підприємств  до відповідного періоду минулого року становить 

121,7%. 
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Підприємствами сфери послуг за січень – вересень 2018 року реалізовано 

послуг для всіх споживачів на суму 84 млн. 804,2 тис. грн., що становить 

121,7% до відповідного періоду минулого року.  

Жителі всіх мікрорайонів міста забезпечені транспортним сполученням. На 

даний час маршрутна мережа м. Старокостянтинів нараховує 9 маршрутів, 

перевезення здійснюють 10 приватних перевізників  20 транспортними 

одиницями.   

Перевезення пільгових категорій населення здійснюється відповідно до 

чинного законодавства.  

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.   

Підприємствами житлово-комунального господарства забезпечено 100% 

підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку 

опалювального сезону 2018/2019 років.  

 

В опалювальному сезоні 2018-2019 років працює 14 котелень 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» та 10 котелень ТОВ «Теплахата», які забезпечують теплом 169 

багатоповерхових будинків, бюджетні та госпрозрахункові установи.   

У 2018 році комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» проведено модернізацію теплової мережі 

трубопроводів Dу=108-50 протяжністю 60 м.п. (в чотирьох трубному вимірі) на 

попередньоізольовані на дільниці котельні по вул. Прокоп’юка, 4,  монтаж 

тепломережі попередньоізольованих труб котельні по вул. Героїв чорнобильців, 

20 відповідно 90 м Dу=40 та 90 м Dу=32. На котельнях по вул. Попова, 11/1 та 

по вул. Рудяка, 33 було встановлено більш сучасні, ефективні в експлуатації 

регулятори тиску газу, що суттєво впливає на роботу котельних, 

газоспоживаючого обладнання та на надання послуг тепло- та водопостачання 

для населення. На котельнях по вул. Варчука, 18 та вул. Попова, 11/1 

змонтовано нові насоси системи підживлення. 

 

Комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного 

господарства«Водоканал» з початку 2018 року: 

проведено реконструкцію ділянки самопливного каналізаційного 

колектора Д800 мм по вул. Варчука довжиною 160 м; 

введено в експлуатацію свердловину по вул. Миру на ВНС-1; 

розпочаті роботи по заміні транзитної труби Ø100 мм по вул. 
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Чайковського, 2; 

відновлено пошкоджену водопровідну мережу Ø200 мм на перехресті вул. 

Варчука та вул. Лікарняна, замінено водопровідну мережу протяжністю 43 м  

Ø100 мм на перехресті вул. Попова та вул. Кривоноса та протяжністю 15 м  Ø50 

мм по вул. Попова, 17; 

проведені роботи по ліквідації аварії на самопливному каналізаційному 

колекторі по вул. Миру – замінено 72 м каналізаційної мережі Ø500 мм; 

розпочаті роботи по ліквідації аварії на самопливному каналізаційному 

колекторі по вул. Миру до вул. Франка Ø500 мм протяжністю 370 м; 

проводились роботи по ліквідації поривів напірного каналізаційного 

колектора Ø630 мм на головні каналізаційні насосні станції, ремонту насосного 

обладнання та електродвигунів; 

відремонтовано  3 електродвигуни  до насосів марки ЕЦВ, Проведено 

капітальний ремонт 2-х насосних агрегатів марки ЕЦВ. 

 

Старокостянтинівською житлово-експлуатаційною конторою у 2018 році: 

проведено капітальний ремонт покрівлі вул. Миру, 1/158; 

проводено частковий ремонт м’якої покрівлі у  будинках за адресами:  вул. 

Миру, 1/153, 1/147, 1/132, 1/138, 1/148, 1/142, 1/146, 1/152, 1/156, 1/150; вул. 

Попова, 34, 14, 28/1, 30; вул. Острозького, 13, 55/1, 64, 68, 17, 64/1, 13; вул. 

Миру, 1/147, 3/20; вул. Франка, 29,33, 37, 41, 25, 21; вул. Прокоп’юка, 3; 

проведено частковий ремонт шиферної покрівлі у будинках за адресами: 

вул. Героїв Крут, 14; вул. Чорнобильців, 12; вул. Миру, 4, 3/17, 1/107, 15/1, 1/33; 

вул. Кобєєва, 95; вул. Заїкіна, 10; вул. Попова, 9/57, 32, 9/58; вул. 

Меджибівська, 31. 

 

Старокостянтинівським комунальним ремотно-будівним шляховим 

підприємством знаходиться  306,6 км доріг, 86,9 км тротуарів, 113 автобусних 

зупинок та інші об’єкти інфраструктури міста. У 2018 році проведений 

капітальний ремонт дорожнього покриття площею 3851,02 кв.м. по пров. 

Яворницького, поточний ремонт дорожнього покриття загальною площею 

32774,8 кв.м по вулицях Миру, Острозького, Попова, Закузьминська, 

Черняховського, Пушкіна, Сковороди, Борлуцького, Залізнична, Франка, 

Матросова, Толстого, Жовтнева, Челюскіна, Старомлинська, Вишневецького.  

Виготовлено, встановлено та облаштовано 8 автобусних павільйонів по 

вулицях Миру, Меджибіська, Матросова, Борлуцького. Придбано мінітрактор 

DF-244 з навісним обладнанням, 2 газонокосілки, 1 мотокосу та вібромеханізм. 

Збудовано паркан в парку по вул.Чкалова. Завершено і введено в дію комплекс 

світлофорних об’єктів на перехресті вул. Острозького та вул. Черняховського. 

 

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств проведено  
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ремонт міської лазні, побудовано три гаражні бокси для техніки, встановлено 

огорожу на комплексі з переробки ТПВ, придбано штучну новорічну ялинку, 

ялинокові електричні гірлянди та світлодіодні фігури. 

 

Малим комунальним підприємством «Міськсвітло» у 2018 році виконані 

роботи по відновленні вуличного освітлення по вулицях Газопровідна, Заїкіна, 

Стельмаха, Грушевського, провулку Татарський,  проведено заміну 

світильників з натрієвою лампою на двухконсольні світильники з лампою LED. 

Проведений ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста: 

заміна зношених старих корпусів світильників з лампою розжарювання на 

нові з лампою LED- в кількості 351 шт. на суму 199,4 тис. грн. проведено 

заміну ламп розжарювання  на лампу LED в кількості 630 штук по вулицях 

Мирного, Крашевського, Тичини, Шевченко, Хмельницького, Заводська, 

Яворницького, Попова (в дворах), Садова та ін.;  

заміна світильників з натрієвою лампою на двухконсольні світильники з 

лампою LED 60W в кількості 131 шт. на суму 133,0 тис. грн.  по вулицях 

Острозького, Миру, Франка. 

 

Важливим питанням, що стосується розвитку міста, є зайнятість населення 

трудовою діяльністю, оплата праці. 

Протягом 2018 року послугами Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості скористались 1648  мешканців 

міста, що на 111 осіб більше, ніж за 2017 рік. За сприянням у працевлаштуванні 

звернулись та отримали статус безробітного  673 особи, що на 61 особу менше, 

ніж у 2017 році. Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебувало 260 

безробітних, що на 2  особи менше ніж на 01 січня 2018 року.  

За сприяння служби зайнятості  на вільні та новостворені робочі місця 

було працевлаштовано 635  осіб, в тому числі 394 безробітних. Рівень 

працевлаштування безробітних складає 42,1%, що на 3,0% більше проти 2017 

року. 

Протягом листопада 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 

року номінальна заробітна плата одного штатного працівника збільшилася на  

21,3 %  або на 1416,61 грн.  і становила  8079,63 грн. 

Станом на 01 січня 2019 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. 
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В місті систематично проводились заходи, що сприяють підвищенню 

інтересу молоді до проблем державотворення, розвитку демократії та 

громадянського суспільства. Молодь міста завжди активно представлена на всіх 

заходах виконавчого комітету міської ради з відзначення пам’ятних дат 

українського народу та державних свят. 

Робота проводилась в рамках міської програми «Молодь 

Старокостянтинова». У 2017 році на виконання завдань Програми з міського 

бюджету було витрачено 24,9 тис. грн. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок.  

У 2018 році з місцевого бюджету на оздоровлення дітей пільгових 

категорій виділено 880,0 тис. грн. За рахунок місцевого бюджету оздоровлено 

294 дітини пільгової категорії, з них 255 дітей у с. Микуличин Яремчанської 

міської ради Івано-Франківської області та 39 дітей оздоровлено у 

позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Калинівка» 

Старокостянтинівського району Хмельницької області. 

За кошти обласного бюджету у 2018 році оздоровлено 32 дітей пільгових 

категорій, з них: 7 дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Еко 

Ленд» ТОВ «Лісова пісня» Кам’янець-Подільського району (2 дітей з 

багатодітних сімей, 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 

талановита та обдарована дитина, 1 дитина, особи, визнаної учасником бойових 

дій), 17 дітей в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ 

«Дністровська чайка» Кам’янець-Подільського району (3 дитини, позбавлених 

батьківського піклування, 6 дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, 1 

дитина обдарована та талановита, 4 дитини осіб, визнаних учасниками бойових 

дій, 2 дітей внутрішньо переміщених осіб, 1 дитина з інвалідністю), 8 дітей у 

позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Салют» смт. 

Коблево Миколаївського району (2 дітей осіб, визнаних учасниками бойових 

дій, 1 дитина з багатодітної, малозабезпеченої сім'ї, 1 дитина, позбавлена 

батьківського піклування, 1 обдарована та талановита дитина). 

За кошти державного бюджету у 2018 році оздоровлено 11 дітей, а саме: 

одна дитина в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» (дитина 

внутрішньо переміщених осіб) та 10 дітей в МДЦ «Міжнародний дитячий 

центр «Артек» (6 дітей з багатодітної, малозабезпеченої сім'ї, 2 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 1 дитина-сирота, 1 дитина з 

інвалідністю).  

Забезпечено впровадження заходів спрямованих на профілактику та 

попередження насильства в сім'ї.  

У 2018 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, 
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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 міської ради 

перебуває 43 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування 

(12 дітей-сиріт, 31 дитина, позбавлена батьківського піклування). Під опікою та 

піклуванням громадян перебуває 38 дітей. В прийомних сім'ях перебуває 4 

дитини. 1 дитина тимчасово влаштована у сім’ю родичів до вирішення питання 

про встановлення опіки. Тобто сімейними формами виховання охоплено усіх 

дітей даної категорії. Протягом звітного періоду 7 дітей поставлено на 

первинний облік, 5 дітям надано статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування, 2 дітям надано статус дитини-сироти. 

На території міста функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради перебуває 1 

дитина, позбавлена батьківського піклування, 10 осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. За рахунок субвенції з 

державного бюджету 1 особі з числа дітей-сиріт придбано житло. 

Проводилася робота, спрямована на зменшення сімейного неблагополуччя, 

попередження насильства в сім'ї. В даному напрямку  здійснював діяльність 

Старокостянтинівський міський кризовий центр.  

 

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.   

Станом на 01 січня 2019 року у закладах загальної середньої освіти 

навчається 4509 учнів, у закладах дошкільної освіти – 1674 дитини, у 

позашкільних навчальних закладах – 2539 дітей.  

Учні залучаються до участі у роботі гуртків та спортивних секцій, до 

громадсько – трудової активності, до позакласної роботи.  

У загальноосвітніх навчальних закладах створено належні умови для 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в єдиний освітній простір. 

Діти з особливими освітніми потребами здобувають освіту у всіх навчальних 

закладах освіти міста. 12 липня 2018 року утворено Старокостянтинівський 
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інклюзивно – ресурсний центр. У навчальних закладах міста організовано 

індивідуальне навчання для 24 учнів, які потребують корекцію фізичного та 

(або) розумового розвитку, та інклюзивне навчання для 7 учнів на базі ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 4. У закладах дошкільної освіти відкрито 18 логопедичних груп 

для 347 дітей з порушенням мовлення. У всіх навчальних закладах створено 

навчально - розвивальне середовище, яке постійно оновлюється та 

удосконалюється. Всім дітям з особливими освітніми потребами забезпечено 

безперешкодний доступ до навчальних приміщень, бібліотек, спортзалу, 

їдальні. 

Для забезпечення навчального процесу, за рахунок коштів, виділених 

обласним бюджетом, в сумі 3136,032 тис. грн. та міським бюджетом в сумі 

2096,146 тис. грн.  придбано обладнання для оснащення: 

25 кабінетів природничо-математичних предметів, а саме  біології у 

кількості 4 шт., хімії у кількості 5 шт., математики у кількості 6 шт., географії у 

кількості 5 шт., фізики у кількості 5 шт. Кабінети оснащено інтерактивною 

дошкою з програмним забезпеченням, мультимедійним проектором, ноутбуком 

для вчителя та інше спеціалізоване обладнання; 

17 кабінетів шкіл: 476 одномісних парт, 17 інтерактивних дошок, 17 

мультимедійних проекторів, 17 ноутбуків для вчителів, 17 

багатофункціональних пристроїв, наочно-дидактичний матеріал та інше 

обладнання. 

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.  

 

Медична допомога населенню міста надається  4 амбулаторіями загальної 

практики сімейної медицини, Старокостянтинівською центральною районною 

лікарнею в 14 стаціонарних відділеннях на 280 ліжках та консультативною 

поліклінікою на 625  відвідувань в зміну лікарями 30 спеціальностей. На 

території міста функціонує 25 аптек. 

У 2018 році Старокостянтинівською центральною районою лікарнею за 

рахунок всіх джерел фінансування придбано обладнання на суму 4716,2 тис. 

грн, в тому числі.: 3 реанімаційних комплекси для новонародженого – 1877,1 

тис. грн., системи для ультразвукової діагностики XARIO100 – 1296,9 тис.грн., 

санітарний автомобіль – 449,0 тис. грн., комплект інструментів для артроскопії  

– 497,2 тис.грн., трубка рентгенівська для Ореrа – 442,1 тис. грн., 3 кисневих 

концентратори – 84,9 тис. грн. 

З  бюджету міста у 2018 році проведено видатки для закладів охорони 

здоров’я, які надають первинну та вторинну медичну допомогу,  на: 

капітальний ремонт приміщення ПМСД (район «Заслуч») в сумі 78,0 

тис.грн.; 
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придбання персональних комп’ютерів в сумі 147,9 тис. грн.; 

придбання медтехніки (монітор пацієнта, реанімаційна система, мікроскоп, 

фотометр, аналізатор біохімічний) в сумі 662,0 тис. грн. 

У січні-листопаді 2018 року народилося 275 чол., померло 376 чол., 

природне скорочення –74 чол. 

Чисельність наявного населення міста станом на 01.12.2018 року становила 

34570 чол. 

 

В місті збережено пам’ятки архітектури і містобудування та збережено 

традиційний характер середовища історичних місць. На території міста 

знаходяться  29 пам’яток, з яких: 3 – пам’ятки архітектури національного 

значення (замок князів Острозьких, (охор. № 765), комплекс споруд 

Домініканського костелу та оборонна вежа (охор. №1701, 1701/1), костел 

Іоанна Хрестителя (охор. № 1702), 14 – пам’ятки історії та монументального 

мистецтва місцевого значення, 5 – рекомендовані державною службою до 

занесення до Державного реєстру (наказ управління культури, туризму і 

курортів облдержадміністрації   від 15 вересня 2010 року № 242), 5 – не 

занесені у Державний реєстр та 2 - пам’ятки археології,  рекомендовані 

державною службою до занесення до Державного реєстру (наказ управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації  від 25 лютого 2013 

року № 62). 

 

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення 

проблемних питань буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та заходів на 

2019 рік, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку м. 

Старокостянтинів  на 2019 рік (додаток 1). 

Основні прогнозовані показники економічного та соціального розвитку 

міста на 2019 рік передбачені в додатку 2 до Програми. 

 

Ризики, можливі перешкоди та проблемні питання: 

нестабільність ситуації на Сході України; 

політична та економічна нестабільність у країні; 

ріст цін на енергоносії та комплектуючі матеріали; 

трудова міграція з міста висококваліфікованих та перспективних 

працівників, наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної 

плати, молодіжне безробіття; 

дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці; 

доходи бюджету не покривають зростаючих потреб  його видаткової 

частини; 

 

 



18 

                                                                                           Продовження додатка 

 

наявність податкового боргу; 

недостатність наявного бюджетного ресурсу для реалізації перспективних 

програм розвитку за умов значних потреб у капіталовкладеннях;                                                                                                   

 нестача фінансових ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази 

комунальних підприємств для ефективного ведення фінансово-господарської 

діяльності; 

енергоємність будівель бюджетних закладів,  житлового фонду, інженерної 

інфраструктури міста; 

обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання; 

недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих 

професій) на ринку праці; 

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; 

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; 

збільшення котелень, які працюють на твердому паливі, збільшенням 

пересувних джерел (автомобільного транспорту), підвищився рівень викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

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; 

накопичення, без переробки, значної кількості твердих побутових відходів, 

заборона захоронення неперероблених відходів. 

 

        Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку міста 

 
Головним пріоритетом соціально-економічного розвитку м. Старокостянтинів на 2019 

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

розв’язання гострих соціальних проблем та підвищення добробуту населення. 

Пріоритетами регіональної політики на 2019 рік будуть:  

         Пріоритет 1. Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки. 

Пріоритет 2. Модернізація інфраструктури міста. 

Пріоритет 3. Всебічний розвиток людини та забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища. 
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Пріоритет 1. Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки 

 

1.1. Розвиток промислового виробництва 

 

Головною метою діяльності міської влади та її виконавих органів 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, що дасть можливість наповнювати бюджети усіх рівнів, а також задовольняти матеріальні та соціальні 

потреби населення. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 Будівництво олійно-

екстракційного заводу( переробка 

олійних культур: соняшник, ріпак, 

соя) 

2019-2020 

роки  

ТОВ 

«Старокостянтинівсьий 

олійноекстракційний 

завод» 

Планова річна потужність 

підприємства складе 1 мільйон тонн 

насіння соняшнику. Для реалізації 

проекту буде інвестовано $ 130 млн. 

Введення виробничих потужностей в 

експлуатацію заплановано на середину  
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1 2 3 4 5 

    2020 року із створенням  до 500 нових 

робочих місць 

3 Будівництво заводу 

трансформаторних підстанцій 

Протягом 

року 

приватний інвестор Початкова потужність підприємства: 

виготовлення 8 трансформаторних 

підстанцій в місяць на суму 310 тис. 

грн., створення 35 нових робочих місць 

4 Будівництво підприємства по 

переробці технічної коноплі 

Протягом 

року 

ТОВ «КЕН Біотек 

Україна» 

Вирощування та переробка технічної 

коноплі, виготовлення конопляної олії, 

будівельних матеріалів, тощо. 

Будівництво підприємства планується 

здійснюватися у кілька етапів зі 

створенням від 150 робочих місць, 

орієнтовний обсяг інвестицій – 10 млн. 

$ 

5 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  

6 Збільшення реалізації продукції за 

рахунок розширення ринків збуту 

Протягом 

року 

промислові 

підприємства міста 

7 Сприяння промисловим 

підприємствам у освоєнні та  

Протягом 

року 

промислові 

підприємства міста,  

Впровадження у промисловості нових 

видів продукції та технологічних  
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1 2 3 4 5 

 зростанні обсягів випуску нових 

конкурентоздатних видів 

продукції, підвищення якості та 

ефективності виробництва з 

орієнтацією на потреби 

внутрішнього ринку та збільшення 

експортного потенціалу 

 виконавчий комітет 

міської ради 

процесів 

 

 

1.2.  Збільшення капіталовкладень у розвиток міста, формування позитивного інвестиційного іміджу міста 

 

Головною метою провадження інвестиційної політики у 2019 році є стимулювання процесу залучення інвестицій в 

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

 

№  

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Стимулювання залучення 

інвестицій у всі сфери діяльності 

міста шляхом вивчення наявних 

ресурсів та потреб в інвестиціях, 

розроблення та поширення 

інвестиційних пропозицій проектів 

стратегічного значення для 

розвитку міста 

Протягом 

року 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Підвищення іміджу міста як території, 

привабливої для інвестування і 

співробітництва 
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1 2 3 4 5 

2 Розробка та поширення 

інвестиційних пропозицій проектів 

серед потенційних інвесторів та 

міжнародної спільноти для 

залучення інвестицій, зокрема:  

    відбір та підготовка вільних 

земельних ділянок типу Green-field 

(земельна ділянка без споруд) та 

Brown-field (земельна ділянка із 

спорудами) з метою передачі 

інвесторам на конкурсних засадах 

для реалізації інвестиційних 

проектів; 

   забезпечення відбору вільних 

виробничих площ та об’єктів 

незавершеного будівництва для 

інформування потенційних 

інвесторів 

Протягом 

року 

управління 

економіки, відділ з 

питань регулювання 

земельних відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

3 Оновлення бази даних 

інвестиційних проектів на веб-сайті 

виконавчого комітету міської ради 

Постійно управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської  

ради 
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1 2 3 4 5 

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 

Поліпшення інвестиційного іміджу 

міста 

5 Розроблення та періодичне 

оновлення рекламно-іміджевої 

продукції та інформаційно-

презентаційних матеріалів про 

місто 

Протягом 

року 

управління 

культурної політики 

і ресурсів виконав-

чого комітету 

міської ради 

6 

 

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 2019-

2020 роках за рахунок коштів  

Протягом 

року 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської  

ради 
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 державного фонду регіонального 

розвитку 

   

7 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, 

управління 

культурної політики 

і ресурсів виконав-

чого комітету 

міської ради 

 

8 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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1.3. Створення умов для розвитку бізнесу 

 

Підтримка розвитку малого і середнього підприємицтва буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 
Забезпечення конструктивної 

взаємодії влади та бізнесу у форматі 

засідань консультативно-дорадчих 

органів  

Протягом 

року 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Проведення системних консультацій з 

бізнесом та його громадськими 

об’єднаннями для вирішення та 

врегулювання проблемних питань 

здійснення підприємницької діяльності 

2 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 

3 Забезпечення інформаційно- 

консультаційної підтримки 

Протягом 

року 

управління економіки Удосконалення системи інформаційної 

підтримки 
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1 2 3 4 5 

 суб’єктів малого і середнього 

підприємництва 

 виконавчого комітету 

міської ради 

 

4 Надання суб’єктом підприємницької 

діяльності, які працевлаштовують 

на нові робочі місця громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування, компенсації у 

розмірі єдиного соціального внеску 

Протягом 

року 

Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

Фінансово-кредитна підтримка для 

осіб, що вирішили започаткувати 

власну справу 

5 Забезпечення надання одноразових 

виплат допомоги по безробіттю для 

зайняття підприємницькою 

діяльністю 

Протягом 

року 

Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

Фінансово-кредитна підтримка для 

осіб, що вирішили започаткувати 

власну справу 

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 

управління ГУ ДФС у 

Хмельницькій області 

Красилівської ОДПІ 

Збільшення надходжень до бюджетів 

усіх рівнів від діяльності малого 

підприємництва  

7 Проведення системних 

консультацій з бізнесом та його 

громадськими об’єднаннями для  

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

управління ГУ ДФС у  
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 вирішення та врегулювання 

проблемних питань здійснення 

підприємницької діяльності 

 Хмельницькій області 

Красилівської ОДПІ, 

Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості, 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

8 Проведення моніторингу щодо 

забезпеченості населення міста 

об’єктами торгівлі, закладами 

громадського харчування та сфери 

послуг. Підготовка проектів про 

погодження зручних для населення 

графіків роботи об’єктів торгівлі, 

громадського харчування та сфери 

послуг 

2019 рік управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Забезпечення належного рівня 

торговельного та побутового 

обслуговування населення 

9 Здійснення моніторингу щодо 

цінової ситуації на ринку послуг та 

основних продовольчих товарів, 

дотримання вимог Законів України 

«Про захист прав споживачів»,  

Щотижнево управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Аналіз цінової ситуації на ринку 

соціально важливих товарів та послуг. 

Надання суб’єктам господарювання 

необхідної консультативної та 

організаційної допомогу для створення  
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1 2 3 4 5 

 Правил торгівлі та Порядку заняття 

торгівельною діяльністю. 

  належних умов для покращення 

обслуговування споживачів. 

 

 

1.4. Покращення якості надання адміністративних послуг 

 

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

адміністративних послуг. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 Забезпечення відкритості та 

прозорості надання 

адміністративних послуг 

Протягом 

року 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

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 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

Зменшення часу, необхідного для 

відвідування установ- суб’єктів надання 

послуг, причетних до підготовки та 

надання документів реєстраційного та 

погоджувального характеру, отримання  
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1 2 3 4 5 

3 Спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг 

Протягом 

року 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

максимуму адміністративних послуг в 

одному приміщенні 

4 Підвищення якості надання 

адміністративних послуг через 

аналіз даних моніторингу їх надання 

та рівня задоволеності одержувачів 

Протягом 

року 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

5 Забезпечення повноформатної 

роботи системи надання 

адміністративних послуг через 

центр надання адміністративних 

послуг з урахуванням орієнтації на 

потреби споживачів 

Протягом 

року 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

Створення належних умов концентрації 

адміністративних процедур у центрі 

надання адміністративних послуг 

 

1.5. Зовнішньоекономічна діяльність, створення умов для залучення продуктивних іноземних інвестицій, розвиток  

міжрегіонального та міжнародного співробітництва 

 

Для  активізації іноземного інвестування, забезпечення реалізації економічних інтересів міста на зовнішніх ринках 

необхідно реалізувати такі заходи: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення інформаційного  Постійно управління  Супровід іноземних інвесторів, які  
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1 2 3 4 5 

 супроводу іноземних інвесторів  економіки, відділ з 

питань державної 

реєстрації, центр 

надання адміністра-

тивних послуг 

виконавчого 

комітету міської  

ради 

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 Сприяння розширенню 

співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями та 

підвищення його ефективності 

Протягом 

року 

виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

Реалізації на європейському  ринку 

українськими виробниками продукції 

(послуг) 
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1 2 3 4 5 

5 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо умов 

та вимог роботи на європейських 

та інших перспективних ринках 

Протягом 

року 

  

6 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 

7 Розповсюдження інформації про 

експортний потенціал міста з 

метою просування продукції 

місцевих підприємств на світові 

ринки  

Протягом 

року 

Зростання експорту товарів на 9,1 %. 

 

8 Поліпшення показників 

зовнішньоекономічної діяльності 

шляхом нарощування експортного 

потенціалу: збільшення обсягів та 

номенклатури виробництва 

конкурентоспроможної продукції 

Протягом 

року 

підприємства, 

установи, організації 

міста. 

Збільшення обсягів та номенклатури 

виробництва конкурентоспроможної 

продукції, впровадження новітніх 

технологій, удосконалення структури 

експорту 

 

9 Закупівля обладнання для 

оформлення та видачі паспорта 

громадянина України і паспорта 

громадянина України для виїзду за  

Протягом 

року 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

Надання адміністративних послуг із 

виготовлення закордонних паспортів та 

паспортів громадянина України у 

вигляді ID –картки через Центр 
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 кордон та послуг з підключення до 

Єдиного державного 

демографічного реєстру 

(здійснюється на базі Національної 

системи конфіденційного зв’язку) 

   

 

1.6. Підвищення фінансової незалежності міського бюджету та ефективності використання бюджетних коштів 

 

Реалізація бюджетної політики спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки у 2019 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. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Проводити аналіз повноти 

надходження податків, зборів та 

обов’язкових платежів до бюджету 

міста  

Щоденно 

протягом 

року 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

Стан виконання планових показників 

бюджету міста у 2019 році 

2 Здійснити контроль за діяльністю 

суб'єктів господарювання, що 

мають значні валові доходи, але 

офіційно виплачують заробітну  

Протягом 

року 

фінансове 

управління, 

управління 

економіки,   

Збільшення розміру заробітної плати 

найманим працівникам та збільшення 

сум перерахування до бюджету міста 

податку на доходи фізичних осіб 
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 плату на рівні або менше 

законодавчо встановленого 

мінімуму 

 управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

3 Вжити заходів щодо сплати податку 

на доходи фізичних осіб до 

місцевих бюджетів за 

місцезнаходженням такого 

підрозділу 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

управління ДФС 

Хмельницької області 

Збільшення кількості платників 

податків 

4 Привести у відповідність до 

чинного законодавства рішення 

місцевих рад 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 

управління ДФС 

Хмельницької області 

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  

Протягом 

року 

відділ з питань 

регулювання 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

міської ради 

Збільшення кількості платників 

земельних платежів 
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 правовстановлюючих документів    

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 

січня 2019 року, та упередити його 

зростання 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

управління ДФС 

Хмельницької області 

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 

управління ДФС 

Хмельницької області 

Скорочення податкового боргу до 

бюджету міста та додаткові резерви 

надходження в бюджет 

10 Проводити моніторинг виконання 

бюджету міста  

Щомісячно 

протягом 

року 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

Виконання планових показників 

бюджету міста у 2019 році 
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1.7. Ефективне використання  комунальної власності 

 

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

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 балансоут-

римувачі об’єктів 

нерухомого майна 

комунальної 

власності територіа-

льної громади міста 

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 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  

Реформування відносин власності, забезпечення 

прозорості та відкритості процедури приватизації 

об’єктів комунальної власності, застосування 

електронних аукціонів (торгів), рівноправність 

усіх потенційних покупців (учасників аукціонів), 

підвищення ефективності використання  
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1 2 3 4 5 

   об’єктів нерухомого 

майна комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

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 територіа-

льної 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 
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1 2 3 4 5 

5 Інвентаризація об’єктів 

нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста 

 управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради, всі балансоут-

римувачі об’єктів 

нерухомого майна 

комунальної 

власності територі-

альної 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 

6 Аналіз фінансово-

господарської діяльності 

комунальних підприємств 

Постійно управління 

економіки, фінансове 

управління  

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  

Постійно управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради, всі балансоут-

римувачі об’єктів 

нерухомого майна 

комунальної  

Впорядкування відносин власності щодо об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста 
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1 2 3 4 5 

 користування землею  власності 

територіальної 

громади міста 

 

 

Пріоритет 2. Модернізація інфраструктури міста 

 

2.1. Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій 

 

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

комунального господарства, інших сферах життєдіяльності міста, скорочення бюджетних витрат на використання 

енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання головна мета у сфері енергозбереження у 2019 році.  

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за виконання Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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  

Протягом 

року 

виконавчий комітет міської 

ради, управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підвищення ефективності 

використання паливно-

енергетичних ресурсів, 

запровадження новітніх  
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1 2 3 4 5 

 обладнання і технологій у власних 

квартирах та житлових будинках 

  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 

комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 
господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської 

міської ради, Старокостян-

тинівський комбінат 

комунальних підприємств, 

бюджетні установи 

 

5 Впровадження системи 

моніторингу споживання 

енергоресурсів бюджетними 

установами 

Протягом 

року 

бюджетні установи 

6 Запроваджено системи  Протягом  комунальні підприємства та  
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1 2 3 4 5 

 енергоменеджменту на 

комунальних підприємствах та у 

бюджетних установах 

року бюджетні установи міста  

 

2.2. Розвиток транспортної інфраструктури 

 

Розвиток транспортної галузі у 2019 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 При проведені конкурсу з 

перевезення пасажирів на  

При 

проведенні  
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1 2 3 4 5 

 міських маршрутах загального 

користування перевагу надавати 

транспортним засобам, 

облаштованих спеціальними 

зчитувальними пристроями для 

забезпечення автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду 

конкурсу   

 

Розвиток транспортної галузі у 2019 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 
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1 2 3 4 5 

3 При проведені конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

міських маршрутах загального 

користування перевагу надавати 

транспортним засобам, 

облаштованих спеціальними 

зчитувальними пристроями для 

забезпечення автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду  

При 

проведенні 

конкурсу 

  

4 Забезпечення контролю та 

виконання договорів 

перевізниками на перевезення 

пасажирів, недопущення 

здійснення перевезень без 

відповідних дозволів та ліцензій 

Постійно   

5 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 

комунальне ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство 

 

Благоустрій міста 
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2.3.  Розвиток соціальної та інженерної інфраструктури, забезпечення населення доступним житлом 

 

Головною метою міської влади є створення умов для спрямування інвестицій  в розвиток соціальної та інженерної 

інфраструктури міста, забезпечення населення доступним, якісним і комфортним житлом. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Приведення забудови міста у 

відповідність до розробленого 

Генерального плану м. 

Старокостянтинів 

Протягом 

року 

відділ 

містобудування та 

архітектури, відділ з 

питань  регулювання 

земельних відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Перспективний розвиток території 

міста, створення умов моніторингу 

містобудівної діяльності 

2 Залучення замовників будівництва 

(реконструкції) до пайової участі 

врозвиток  інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста 

Протягом 

року 

відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

3 Здійснення контролю за 

будівництвом (реконструкцією, 

капітальним ремонтом) об’єктів 

Протягом 

року 

відділ з питань 

державного 

архітектурно- 

Дотриманням вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, 

проектної документації, будівельних 
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1 2 3 4 5 

 соціально-культурного та житлово-

комунального призначення всіх 

форм власності 

 будівельного 

контролю виконав-

чого комітету 

міської ради 

норм, державних стандартів і правил, 

технічних умов, інших нормативних 

документів під час провадження 

містобудівної діяльності 

4 Створення умов для розвитку 

будівництва житла та об’єктів 

соціальної сфери, сприяння 

вирішенню проблемних питань 

будівництва багатоквартирних 

житлових будинків 

Протягом 

року 

відділ 

містобудування та 

архітектури  

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 

5 Здійснення заходів, спрямованих на 

підтримку індивідуального 

будівництва в місті 

Протягом 

року 

відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

6 Формування ефективного власника 

житла шляхом утворення об’єднань 

співвласників багатоквартирного 

будинку 

Протягом 

року 

_правління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Створення найефективнішого механізму 

управління спільним майном у 

багатоквартирному будинку 

 

2.4.  Розвиток житлово-комунального господарства 
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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 залишається  головною метою у житлово-комунальній сфері на 2019 рік. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 

Енергозбереження, впровадження 

сучасних прогресивних технологій 

3 Сприяння залученню інвестицій 

фінансових установ та донорських 

організацій на технічне 

переоснащення та модернізацію 

житлово-комунального 

господарства з використанням  

Постійно комунальні 

підприємства міста, 

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету міської  

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
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
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1 2 3 4 5 

 енергоощадного обладнання та 

технологій 

 ради  

4 Виконання комплексу заходів з 

підготовки житлово-комунальних 

підприємств та об’єктів соціальної 

сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 

Квітень-

жовтень 2019 

року 

комунальні 

підприємства міста 

Забезпечення сталого проходження 

осінього-зимового періоду 

5 Створення розвинутого 

конкурентного середовища на 

ринку обслуговування житла,  

формування ефективного власника 

житла через створення 

управляючих компаній, підвищення 

рівня зацікавленості і мотивації 

громадян в обранні та розвитку 

нових форм самоорганізації щодо 

утримання та управління житлом 

Протягом 

року 

управління 

економіки 

виконавчого  

комітету міської 

ради 

Створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, управителів 

будинків 

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 
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2.5. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу, туристична привабливість 

 

Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу, туристична привабливість міста у 2019 році буде 

забезпечуватися шляхом удосконалення системи управління туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, 

створення умов для реалізації інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок 

розширення в’їзного та внутрішнього туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, 

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини 

Старокостянтинова,  випуску якісної рекламної продукції. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Активізується туристична 

діяльність, значно зросте контингент 

туристів, основні потоки яких 

будуть спрямовані у визначні 

історичні місця, рекреаційні зони 

 

2 Маркування туристичних та 

рекреаційних об’єктів, 

встановлення біг-бордів на в’їздах в 

місто з розташуванням туристичних 

об’єктів, пам’яток історії, культури,  

Протягом 

року 

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Популяризація туристичних 

можливостей міста 
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1 2 3 4 5 

 архітектури, місць відпочинку, 

закладів харчування, готелів,тощо; 

встановлення сіті-лайтів з 

історичними довідками про місто 

   

3 Впровадження та розвиток 

перспективних  видів туризму: 

культурно-пізнавального, 

природничо-пізнавального,  

релігійного, спортивно-оздоровчого  

тощо 

2019 року управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Популяризація туристичних 

можливостей міста, сімейних 

цінностей та  ін. 

4 Проведення туристично – 

привабливих фестивалів у місті: 

«Болохівські гостини», «Сурми 

Поділля», «Старкон - фест», «Чим 

живуть замки» тощо 

2019 року управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Популяризація туристичних 

можливостей міста; підвищення 

якості та розширення асортименту 

туристичних послуг 

 

5 Поширення інформації про 

туристичний потенціал міста через 

засоби масової інформації, 

всеукраїнські видання туристичного 

спрямування, Інтернет- ресурси, 

канали телебачення тощо 

Постійно  управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Популяризація туристичних 

можливостей міста; створення умов 

для реалізації інвестиційних 

проектів 

 

6 Підготовка та подання для 

впровадження за рахунок 

американського посольського фонду  

2019 року управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету  

Відновлення пам’яток архітектури  

та популяризація історичного міста 

Старокостянтинів 
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1 2 3 4 5 

 зі збереження культурної спадщини 

AFCR), ДФРР  та іншіх джерел 

фінансування інвестиційних 

проектів, спрямованих на 

збереження та реставрацію об’єктів 

національної культурної спадщини: 

Замок князів Острозьких,  Комплекс 

споруд Домініканського костелу  з 

баштою ХVІ – ХVІІІ ст., проведення 

фестивалів у місті та ін. 

 міської ради  

7 Виготовлення рекламної продукції,  

а саме: буклетів, флаєрів, брошур з 

інформацією про туристичний 

потенціал нашого міста 

Протягом 

року 

Управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Активізується туристична 

діяльність, значно зросте 

контингент туристів, основні 

потоки яких будуть спрямовані у 

визначні історичні місця, 

рекреаційні зони 

 

Пріоритет 3. Всебічний розвиток людини та забезпечення комфортного та безпечного життевого середовища 

 

3.1. Доступна якісна освіта за новими стандартами 

 

Головною метою є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування 
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своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 виконання завдань 

Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» 

2019 – 2029 

роки 

 Підвищення якості державних стандартів 

загальної середньої освіти 

3 Забезпечення якості індивідуального 

та  інклюзивного навчання 

2019 рік Задоволення соціальних та освітніх 

потреб дітей з особливими потребами та 

соціально вразливих категорій 

4 Комп’ютеризація закладів освіти 

міста 

2019 рік навчальні заклади Створення належного інформаційного 

простору, швидкого доступу здобувачів 

освіти і педагогів до актуальної 

інформації 

5 Активізація роботи з обдарованими 

дітьми 

2019 рік управління освіти 

виконавчого  

Розвиток особистості дитини, 

інтелектуальних, творчих здібностей,  
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1 2 3 4 5 

6 Професійний розвиток педагогів 2019 рік комітету міської 

ради 

інтересів та потреб 

Реалізація науково-методичних завдань, 

підвищення кваліфікації працівників, 

збагачення навчального потенціалу на 

підставі переймання та використання 

світового педагогічного досвіду 

7 Підвищення рівня охоплення дітей 

позашкільною освітою, та 

поліпшення її якості 

2019 рік  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  

8 Подальше зміцнення матеріально-

технічної бази закладів освіти 

2019 рік Управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради, навчальні 

заклади міста 

Оновлення матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста 

9 Організація заходів з 

енергозбереження, теплозбереження 

2019 рік Забезпечення економії енергоресурсів, 

безпечного навчального процесу, 

ефективного використання коштів 

 

3.2. Забезпечення доступності якісних медичних послуг 

 

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

профілактика та раннє виявлення захворювань.  
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№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Підвищення якості та доступності 

надання медичної допомоги 

населенню міста 

Постійно Старокостянтинівська 

центральна районна 

лікарня, комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Зниження рівня захворюваності та 

смертності населення від усіх хвороб, 

раннє виявлення захворювань, 

передусім соціально значущих: 

серцево-судинних, онкологічних, 

туберкульозу, СНІДу 

 

 

2 Проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед 

населення щодо проблем та шляхів 

збереження здоров’я та 

формування здорового способу 

життя 

Постійно 

3 Матеріально-технічне забезпечення 

амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини міста  

Відповідно до 

табеля 

оснащення 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги», виконавчий 

комітет міської ради 

 

4 Реконструкція виробничого 

будинку під Старокостянтинівську 

амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини №6 по вул. 1 

Травня,30 в м. Старокостянтинів 

Хмельницької області  

2019 року Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

Забезпечення медичним 

обслуговуванням жителів мікрорайону 

«Заслуч» 
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1 2 3 4 5 

   допомоги», виконавчий 

комітет міської ради 

 

5 Відкриття Центру первиної 

медико-санітарної допомоги для 

жителів мікрорайону «Нове місто» 

2019 року  Забезпечення медичним 

обслуговуванням жителів мікрорайону 

«Нове місто» 

 

 

3.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 

Реалізація молодіжної політики у 2019році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

   

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 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 

2 Круглі столи та семінари, ярмарка 

вакансій тощо 

За потреби управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого 

комітету міської  

Збільшення розвитку молодіжного 

підприємництва 



54 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

   ради  

3 Проведення Всеукраїнських змагань 

зі спортивно-бальних танців; 

фотоконкурсу, майстер-класів, 

флешмобу 

Протягом 

року 

управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Підвищення рівня самоорганізації і 

самоврядування молодіжних спільнот 

4 Просвітницькі лекторії, круглі 

столи, зустрічі з видатними людьми; 

патріотичні концертні програми; 

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 

5 Залучення молоді до участі у 

громадській діяльності 

Протягом 

року 

управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Зниження рівня правопорушень серед 

молоді 

6 Оздоровлення дітей в оздоровчих 

закладах, в дитячих таборах, 

санаторіях 

Червень-

серпень           

2019 року 

управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Охоплення дітей оздоровленням 

7 Надання соціальних послуг особам  2019 рік управління  Поліпшення матеріально-побутових та  
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 та сім’ям з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

 соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

житлових умов відповідних категорій 

населення 

8 Вчасне встановлення статусу дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та їх 

влаштування під опіку, піклування, 

дитячі будинки сімейного типу, 

прийомні сім’ї та усиновлення 

Протягом 

року 

служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Влаштування у сімейні форми виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

9 Проведення профілактичних заходів 

спрямованих на подолання 

негативних проявів серед дітей, 

запобігання бездоглядності, 

безпритульності, профілактика 

правопорушень у підлітковому 

середовищі  

Протягом 

року 

Недопущення бездоглядності та 

безпритульності серед дітей, зниження 

рівня злочинності у підлітковому 

середовищі 

 

3.4. 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 забезпечуватимуться шляхом реалізації заходів, які передбачають: 
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№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

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 

 

 

 

 

Реконструкція бігових доріжок на 

стадіоні «Центральний», будівництво 

майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям по вул. Прокоп’юка, 

капітальний ремонт легкоатлетичного 

манежу 

 

2 Забезпечення підтримки дитячого, 

дитячо-юнацького спорту, спорту 

вищих досягнень, інвалідів шляхом 

створення умов для ефективного 

функціонування ДЮСШ 

Протягом 

року 

 Збільшення кількості дітей в ДЮСШ 

3 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 

4 Проведення спортивно-масових 

змагань з залученням широких 

верств населення 

Протягом 

року 

Збільшення кількості осіб, залучених до 

занять фізичною культурою і спортом 

5 Проведення інформативних заходів  Протягом  



57 

 

                                                                                                                                                                                                      Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 із залученням провідних 

спортсменів міста 

року   

 

 

3.5. Збереження  культурної спадщини та сприяння розвитку культури 

 

Головними завданням у сфері культури буде збереження та популяризація національної культурної спадщини, 

розвиток осередків традиційних народних промислів, забезпечення рівного доступу громадян міста до якісної освіти в 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Посилення контролю дотримання 

законодавства у сфері охорони 

культурної спадщини 

Постійно управління 

культурної політики і 

ресурсів 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 

Постійно управління 

культурної політики і 

Утримання пам’яток в належному стані 
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 об’єктів культурної спадщини  ресурсів виконавчого 

комітету міської 

ради, 

Старокостянтинівське 

комунальне 

ремонтно-будівне 

шляхове 

підприємство 

 

3 Реставрація пам’яток культурної 

спадщини (розроблення  проектно-

кошторисної документації щодо 

проведення ремонтно-

реставраційних робіт в Замоку  

князів Острозьких, проведення 

реставраційних робіт на  пам’ятці 

архітектури національного 

значення- «Комплекс споруд 

Домініканського костелу баштою 

ХVІ – ХVІІІ ст.»  

2019 рік управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

Ліквідація  аварійного стану, проведення 

реставраційних та консерваційних робіт 

на пам’ятках культурної спадщини 

 

4 Популяризація національної 

культурної спадщини серед молоді, 

розвиток об’єктів культурної 

спадщини 

Постійно управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

Розвиток патріотичного виховання 

молоді  

5 Здійснення  моніторингу стану  2019 рік управління  Утримання пам’яток в належному стані 

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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 об’єктів культурної спадщини та їх 

інвентаризація (оновлення актів 

технічного стану, виготовлення 

паспортів на пам’ятки 

національного значення (Замок 

князів Острозьких, комплекс споруд 

Домініканського монастиря з 

Оборонною вежею), а також на 

пам’ятки місцевого значення та 

пам’ятник Т.Г. Шевченку та інші, 

які будуть встановлюватися 

 культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської 

ради, 

Старокостянтинівське 

комунальне 

ремонтно-будівне 

шляхове 

підприємство 

 

6 Виготовлення та встановлення  на 

вулицях міста вказівних знаків до 

пам’яток культурної спадщини 

2019 рік управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

Вдосконалення екскурсійної діяльності 

7 Покращення матеріально-технічної 

бази закладів культури 

2019 рік управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

Проведення капітального ремонту в 

закладах культури та оновлення їх 

матеріально-технічної бази 

8 Проведення державних, 

календарних свят 

Постійно управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

Створення якісного туристичного 

продукту, здатного максимально 

задовольнити потреби населення, 

забезпечення комплексного розвитку 

туристичної сфери, збільшення потоку  
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    туристів, промоціювання міста на 

всеукраїнському та міжнародному 

рівнях, покращення умов для відпочинку 

та оздоровлення населення 

 

 

3.6. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці 

 

Планується у 2019 році впровадження заходів, які передбачають: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення захисту прав 

працівників на своєчасне та у 

повному розмірі отримання 

заробітної плати 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

управління Держпраці 

у Хмельницькій 

області 

 

2 Проведення активної інформаційно-

роз'яснювальної роботи серед 

громадян міста про соціальну 

незахищеність в разі відсутності 

офіційно оформлених трудових  

2019 рік  
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 відносин з роботодавцями, а також 

про основні права працівників, 

визначені   трудовим законодавством 

   

3 Проведення  інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

роботодавцями щодо можливостей 

служби зайнятості у сприянні 

створенню нових робочих місць, 

використовуючи ЗМІ, Інтернет-

портал державної служби зайнятості 

України, різноманітні заходи, 

інформаційні сектори центру 

зайнятості 

2019 рік  Підвищення рівня соціального захисту 

працівників, зменшення чисельності 

безробітного населення, стимулювання 

роботодавців до своєчасної та у повному 

розмірі оплати праці працівників  

4 Забезпечення проведення комплексу 

інформаційно-роз’яснювальних, 

консультаційних та профорієнтацій-

них заходів для безробітних 

громадян, вивільнюваних 

працівників, учнівської молоді з 

метою спрямування на вибір 

актуальних на ринку праці професій, 

вироблення навичок пошуку роботи 

та формування конструктивної  

2019 рік Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

Регулювання ринку праці у вирішені 

питань зайнятості населення міста та 

підвищення їх соціальної 

відповідальності 
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 поведінки на ринку праці    

5 Компенсація витрат роботодавця на 

оплату праці за працевлаштування 

зареєстрованих безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб на 

умовах строкових трудових договорів 

тривалістю не більше 6 календарних 

місяців, за умови збереження 

гарантій зайнятості такої особи 

протягом періоду, що перевищує 

тривалість виплати у 2 рази 

2019 рік Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

Стимулювання роботодавців та 

суб’єктів малого підприємництва до 

працевлаштування та створення нових 

робочих місць 

6 Компенсація витрат роботодавця, 

який працевлаштовує зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб строком не менше 

ніж на 12 календарних місяців,  на 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації таких осіб 

2019 рік Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

 

7 Проведення превентивної 

профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю задля 

правильного, свідомого вибору  

2019 рік Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру  

Орієнтація молоді до підвищення 

престижності робітничих професій, 

мотивації до праці  
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 професій, актуальних на ринку праці  зайнятості  

8 Створення сприятливого середовища 

для розвитку соціального діалогу 

шляхом своєчасного попередження та 

усунення причин виникнення 

розбіжностей, колективних трудових 

спорів (конфліктів) між сторонами 

соціально-трудових відносин 

2019 рік 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 

9 Посилення співпраці з 

роботодавцями щодо формування 

банку вакансій та оперативне 

доведення інформації про актуальні 

вакансії до шукачів роботи 

2019 рік Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

Зменшення чисельності безробітного 

населення 

10 Використання нових підходів 

укомплектування вакансій 

роботодавцеві (на засадах 

ректрутингу) та підбору підходящої 

роботи особі. Ефективне 

використання ІТ в роботі центру 

зайнятості (Інтернет-портали ДЦЗ, 

сайтів з пошуку роботи, тач-скрінів) 

Протягом року Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості  

Забезпечення якісного підбору 

персоналу на замовлення роботодавців; 

задоволення потреб клієнтів щодо їх 

зайнятості та розвитку професійної 

кар’єри 
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11 Професійна підготовка, 

перепідготовка та підвищення 

кваліфікації під потреби ринку праці, 

а також з метою самозайнятості; 

надання ваучера для проходження 

навчання громадянам старше 45 років 

для проходження професійного 

навчання; надання ваучера для 

проходження навчання внутрішньо 

переміщеним особам, військовослуж- 

бовцям, які звільнені із військової 

служби за скороченням чисельності 

(або штату), за станом здоров’я, 

учасникам АТО з числа інвалідів 

Протягом року Старокостянтинівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості 

Підвищення конкурентоспроможності 

на ринку праці безробітних, особливо 

соціально вразливих категорій 

населення, та прискорення їх 

працевлаштування 

Підтвердження результатів 

неформального професійного 

навчання за робітничими професіями 

Сприяння розвитку підприємницької 

ініціативи та орієнтація на 

самозайнятість 

12 Підготовка кваліфікованих 

робітників за професіями, які 

Протягом року Старокостянтинівсь-

кий професійний ліцей 

Підготовки молоді за професіями, які 

користуються попитом на ринку праці, 
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 користуються попитом на ринку 

праці 

  ефективна їх зайнятість, запобігання 

масовому безробіттю 

 

3.7.  Соціальне забезпечення населення 

 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального захисту у 2019 році 

буде здійснюватися шляхом реалізації  заходів, які передбачають підвищення стандартів і рівня життя громадян, 

поліпшення якості соціального захисту і збільшення ефективності надання послуг соціальної сфери: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Надання соціальної допомоги 

незахищеним верствам населення з 

числа одиноких пенсіонерів та осіб з 

інвалідністю 

Протягом року управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Поліпшення матеріально-побутових та 

житлових умов відповідних категорій 

населення 

2 Соціальний захист осіб, які беруть 

(брали) участь в антитерористичній 

операції, та членів їх сімей 

Протягом року управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого  
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   комітету міської 

ради 

 

3 Надання населенню пільг та 

субсидій для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

та всіх видів соціальних допомог 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

Зменшення плати за житлово-

комунальні та інші послуги в межах 

норм згідно чинного законодавства 

4 Надання житлових субсидій 

населенню у грошовій формі 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Використання заощаджених коштів 

субсидії (залишок на рахунку) за 

результатами опалювального сезону 

на інші потреби 

5 Надання одноразової грошової 

допомоги 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

Забезпечення населення  

матеріальною допомогою  

6 Забезпечення путівками на 

санаторно-курортне лікування та 

засобами індивідуальної реабілітації 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

Оздоровлення жителів міста та їх 

реабілітація 
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   виконавчого комітету 

міської ради  

 

7 Соціальний патронаж щодо осіб, які 

відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк, а також осіб, до 

яких застосовано пробацію 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради  

Поліпшення матеріально-побутових та 

житлових умов відповідних категорій 

населення 

8 Надання соціальних послуг 

бездомним особам 

2019 рік управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Поліпшення матеріально-побутових та 

житлових умов відповідних категорій 

населення 

9 Створення 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 

 

3.8. Безпека життя та охорона навколишнього природного середовища 

 

 

 



68 

 

Продовження додатка 

 

Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з відходами, проведення заходів з захисту від 

підтоплення об’єктів прибережної смуги, збільшення кількості зелених насаджень, формування екологічного світогляду 

жителів міста, удосконалення політики у сфері цивільного захисту населення забезпечуватиметься у 2019 році шляхом 

реалізації завдань, що передбачають: 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення належного 

санітарного стану, охорони  

навколишнього природного 

середовища, ефективне та 

раціональне використання 

природних ресурсів 

Протягом 

року 

відділ з питань 

охорони,  

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Покращення екологічної ситуації та 

підвищення рівня екологічної безпеки 

2 Залучення населення міста до 

проведення суботників, місячників 

по благоустрою, висадження 

зелених насаджень 

2019 рік Підвищення  екологічної свідомості 

населення міста 

3 Виготовлення проекту відведення 

земельних  ділянок під 

інвестиційні проекти у сфері 

поводження з твердими 

побутовими відходами  

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

комбінат комунальних 

підприємств 

Покращення санітарного стану 

території міста 

4 Виготовлення проектно- 

кошторисної документації  та  

2019 рік Старокостянтинівський 

комбінат комунальних  

Забезпечення безпечного поводження з 

побутовими відходами  
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1 2 3 4 5 

 початок будівництва комплексу з 

переробки твердих побутових 

відходів з елементами дегазації та 

рекультивації існуючого полігону 

ТПВ 

 підпрємств  

5 Впровадження роздільного 

збирання побутових відходів та 

обов’язкового сортування сміття 

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

комбінат комунальних 

підприємств 

Забезпечення безпечного поводження з 

промисловими та побутовими 

відходами 

6 Очищення території міста від 

побутового сміття (ліквідація 

несанкціонованих сміттєзвалищ) 

Протягом 

року 

Старокостянтинівський 

комбінат комунальних 

підприємств, відділ з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Покращення санітарного стану 

території міста 

7 Берегоукріплення берегів 

водосховища на річках Случ та 

Ікопоть з розчисткою та 

поглибленням в межах 

м. Старокостянтинів 

2019-2023 

роки 

Зниження ризику підтоплення 

поверхневими і ґрунтовими водами 

житлових і господарських будівель, що 

знаходяться в прибережній смузі 

водосховища 

8 Інформування населення щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища через 

радіопрограми, статті в газеті, сайт 

міської ради 

При 

необхідності, 

протягом 

року 

Відділ з питань 

охорони, раціональ-

ного використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету  

Підвищення екологічної свідомості 

жителів міста 
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1 2 3 4 5 

   міської ради  

9 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 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

10 Реалізація заходів у сфері захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техноген-

ного та природного характеру 

Протягом 

року 

Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій  

та цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

Створення безпечних умов 

життєдіяльності населення в місті 

11 Завершення проведення заходів по 

списанню з обліку захисних 

споруд цивільного захисту, на яких 

неможливо провести технічну 

інвентаризацію, проведення 

заходів щодо підтримання 

існуючого фонду захисних споруд 

в належному стані 

Протягом 

року 

Списання з обліку захисних споруд 

цивільного захисту, приведення 

захисних споруд цивільного захисту до 

стану придатного до використання за 

призначенням 

12 Накопичення матеріальних 

цінностей місцевого матеріального  

Протягом 

року 

Наявність матеріального забезпечення 

у разі виникнення надзвичайних  
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1 2 3 4 5 

 резерву згідно затвердженої 

номенклатури, але не менша як 

80% від потреби 

  ситуацій на території міста 

13 Організація проектування місцевої 

централізованої системи 

оповіщення населення при 

виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

Протягом 

року 

Забезпечення життя і здоров'я 

громадян, зменшення матеріальних 

втрат та недопущення шкоди 

підприємствам, установам і 

організаціям, матеріальним і 

культурним цінностям у разі загрози 

або виникнення надзвичайної ситуації  

14 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  

15 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 

Зменшення рівня виробничого та 

побутового травматизму, професійних 

захворювань та попередження аварій 

16 Розгляд на засіданнях ради з 

питань безпечної життєдіяльності  

Протягом 

року 

Поліпшення стану охорони праці та 

промислової безпеки 
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1 2 3 4 5 

 населення стану охорони праці на 

підприємствах, установах та 

організаціях міста 

   

 

3.9. Розбудова інформаційного простору та посилення взаємодії з громадськістю 

 

Розбудова інформаційного простору та посилення взаємодії з громадськістю буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 

1 Інформування населення щодо 

соціально-економічного, суспільно-

політичного та культурного 

розвитку міста шляхом розміщення 

відповідних матеріалів на 

офіційному веб-сайті виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

року 

Відділ 

інформаційного 

забезпечення, відділ 

внутрішньої 

політики 

виконавчого комітету 

міської ради 

Оприлюднення відповідної інформації  

2 Інформування громадськості про 

діяльність громадських організацій 

та органів влади з формування та 

реалізації державної політики у  
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1 2 3 4 5 

 різних сферах суспільного життя    

3 Організація та проведення засідань 

«круглих столів», консультацій 

(діалогу) та виступів на радіо та 

телебаченні за участю керівників 

місцевих органів влади та органів 

місцевого самоврядування 

Протягом 

року 

Відділ внутрішньої 

політики 

виконавчого комітету 

міської ради 

Взаємодія із громадськістю 

4 Розвиток громадянського та 

інформаційного суспільства 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                                             В. Янзюк 



 

 

 



                                                                                                                                Додаток 1 

до Програми соціально-економічного 

розвитку м. Старокостянтинів на 2019 рік 

 

Заходи (проекти), які потребують фінансування та реалізація яких планується у 2019 році 

 

  № 

 п/п 

Назва заходу 

(проекту) 

Виконавець 

Т
ер

м
ін

 п
о

ч
ат

к
у

 т
а 

за
к
ін

ч
ен

н
я
 п

р
о
ек

ту
 

З
аг

ал
ьн

и
й

 о
б

ся
г 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я
 з

ах
о
д

у
 

(п
р
о

ек
ту

),
 т

и
с.

 г
р
н

. 

Обсяг та джерела фінансування 

заходу (проекту) у 2019 році, тис. грн. 

Очікувані 

результати 

реалізації 

проекту 

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

М
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

(м
іс

ь
к
и

й
, 

о
б

л
ас

н
и

й
*

) 

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

 

Ін
ш

і 

д
ж

ер
ел

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розвиток промислового виробництва 

1 Будівництво 

олійноекстракцій-

ного заводу 

(переробка 

олійних культур: 

соняшник, ріпак, 

соя) 

ТОВ «Старо-

костянтинів-

ський олійно-

екстракційний 

завод» 

2019-2020 

роки  

3960000,0 - - - буде 

визначено 

протягом 

2019 року 

Планова річна 

потужність 

підприємства 

складе 1 

мільйон тонн 

насіння 

соняшнику. 

Створення  до 

500 нових 

робочих місць 

2 Будівництво Приватний Протягом 4500,0 - - - 4500,0 Початкова 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 підприємства з 

виготовлення 

трансформаторних 

підстанцій 

інвестор року      потужність 

підприємства: 

виготовлення 

8 трансформа-

торних 

підстанцій в 

місяць, 

створення 30 

нових 

робочих місця 

3 Будівництво 

підприємства по 

переробці 

технічної коноплі 

(вирощування та 

переробка 

технічної коноплі, 

виготовлення 

конопляної олії, 

будівельних 

матеріалів, тощо)  

ТОВ «КЕН 

Біотек Україна» 

Протягом 

року 

300000,0 - - - буде 

визначено 

протягом 

2019 року 

Створення 

150 нових 

робочих 

місця, 

розвиток 

промислового 

потенціалу 

міста 

Зовнішньоекономічна діяльність,  створення умов для залучення продуктивних іноземних інвестицій, розвиток 

міжрегіонального та міжнародного співробітництва 

 Закупівля        Надання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 обладнання для 

оформлення та видачі 

паспорта громадянина 

України і паспорта 

громадянина України 

для виїзду за кордон 

та послуг з 

підключення до 

Єдиного державного 

демографічного 

реєстру (здійснюється 

на базі Національної 

системи 

конфіденційного 

зв’язку) 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

на протязі 

2019 року 
580 - 580 - - 

якісних 

адміністра-

тивних послуг з 

оформлення та 

видачі паспорта 

громадянина 

України у формі 

картки 

(обслуговування 

більшої 

кількості охочих 

оформити 

паспорт) через 

ЦНАП, 

збільшення 

надходжень до 

бюджету міста 

Розвиток транспортної інфраструктури 

1 Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та 

комунальне 

ремонтно-

будівне шляхове 

2019 рік 24742,4 
17742,

0 
7000,0 - - 

Благоустрій 

міста 

4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 поточний ремонт підприємство,        



доріг та тротуарів 

міста відповідно 

до виробничої 

програми 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства 

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2 Облаштування 

комплексу 

світлофорних 

об’єктів на 

перехресті вул. 

Острозького та 

вул. 

Черняховського  

 

2019 рік 

907,0 - 907,0 - - 

безпека 

дорожнього 

руху 

3 Капітальний 

ремонт мосту 

через р. Случ на 

автомобільній 

дорозі державного 

значення Н-03  

служба 

автомобільних 

доріг у 

Хмельницькій 

області 

2018-

2019 

роки 

29100,0 

(попередні 

дані) 

23100,0 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Житомир –         



Чернівці, км 

138+150. 

Проведення 

аварійних робіт з 

ліквідації 

пошкоджень мосту 

Розвиток соціальної та інженерної інфраструктури, забезпечення населення доступним житлом 

1 Завершення 

будівництва двох 

багатоповерхових 

багатоквартирних 

житлових будин-

ків з вбудованими 

приміщеннями 

громадського 

призначення по 

вул. Софійська,3 в 

м. Старокостянти-

нів Хмельницької 

області 

ЖБК 

«Софійський 

партал» 

2015-

2019 

роки 

54033 - - - 12320 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. 

2 Будівництво 108 

квартирного 

житлового будинку  

Подільське 

управління 

капітального  

2019 -

2020 

роки 

67219,0 - - - 10500,

0 

Забезпечення 

житлом війсь-

ковослужбов- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 по вул. Попова, будівництва МО       ців, загальна 



вул. Красовського 

(6-а черга) 

України площа 6310 

кв.м., 

введення 

вексплуатацію 

2020 рік 

Розвиток житлово-комунального господарства 

1 Капітальний 

ремонт теплових 

мереж із заміною 

труб на 

попередньоізольо-

вані з прокладкою 

в існуючих 

каналах та камерах 

для з’єднання 

котелень по вул. 

Миру, 44/3 та вул. 

Героїв Крут, 5/1 з 

котельнею по вул. 

Варчука, 18 

м. Старокостянти-

нів Хмельницької 

області 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік 27770,8 24993,7 2777,1 - - 

Об’єднання та 

оптимізація  

мереж центра-

лізованого 

опалення,  що 

дозволить 

зробити 

систему більш 

орієнтованою 

на споживача, 

оптимізувати 

роботу 

котельні 
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 Встановлення  2019 рік 129,5 - 129,5 - - Зменшення 



загальнобудинко- 

вих вузлів 

комерційного 

обліку гарячого 

водопостачання 

втрат гарячого 

водопостача-

ння 

 Встановлення 

загальнобудинко-

вих вузлів 

комерційного 

обліку теплової 

енергії 

2019 рік 281,4 - 281,4 

  Зменшення 

втрат теплової 

енергії у 

багато кварти-

рних 

будинках 

 Будівництво 4 

водозабірних 

свердловин 2019 рік 1000,0 - 1000,0 - - 

Зменшення 

витрат 

підприємства 

на придбання 

холодної води 

 Встановлення 

модульної 

котельні по вул. 

Рудяка,33 2019 рік 3280,0 - 3280,0 - - 

Скорочення 

щорічних 

обсягів 

використання 

природного 

газу для 

виробництва  
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         теплової 



енергії 

 Модернізація 

газових мереж та 

газового 

обладнання 

 

2019 рік 100,0 - 100,0 - - 

Зменшення 

витрат газу 

 Модернізація 

теплової мережі 

трубопроводів 

D=158-38 

протяжністю- 1478 

м. котелень по              

вул. Прокоп’юка, 

4, Красовського, 3, 

Рудяка, 33, 

Федорова, 48 на 

попередньоізольо-

вані 

2019 рік 231,6 - 231,6 - - 

Зменшення 

втрат теплової 

енергії в 

мережах 

 Реконструкція 

каналізаційного 

колектора по 

вулицях Франка, 

Миру та Варчука в 

м.  

Комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Водоканал" 

2013-

2019 

роки 

19703,6 13046,6 1449,6 - - 

Підвищення 

рівня 

екологічної 

безпеки. 

Підвищення 

якості 
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 Старокостянтинів        очищення 



каналізацій-

них стоків 

 Оснащення 

будинковим 

обліком 

багатоквартирних 

будинків 

2019 рік 1500,0 - 750,0 - - 

Зменшення 

втрат води в 

багатоповер-

хових будин-

ках до 3% 

 Капітальний 

ремонт 

водопровідної 

мережі ø 100 по 

вул. Чайковського 

2019 рік 55,0 - 55,0 - - 

Покращення 

якості 

питного 

водопостача-

ння 

 Технічне 

переоснащення  

обладнання 

свердловини по            

вул. Гольдфадена з 

встановленням 

регульованого 

електропривода з 

датчиком тиску 

2019 рік 85,0 - 85,0 - - 

 

 Капітальний 

ремонт 

 
2019 рік 250,0 - 250,0 - - 

Покращення 

якості 
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 водопровідної        питного 



мережі ø 100 по 

вул.1 Травня 

(через р. Случ) 

водопостача-

ння 

 Будівництво 

станції водо- 

підготовки питної 

води в приміщенні 

артсвердловини по 

вул. Байдукова м. 

Старокостянтинів 

Хмельницької 

області 

2019 рік 2200,9 - 2200,9 - - 

Покращення 

якості 

питного 

водопостача-

ння по 

вулицях 

Байдукова, 

Величка, 

Київська 

 Ремонт 

свердловини 

Пашківського 

водозабору                     

м. Старокостянти-

нів, Хмельницької 

обл. 

2019 рік 220,0 - 220,0 - - 

Покращення 

якості 

питного 

водопостача-

ння 

 Проведення 

капітального 

ремонту покрівлі   

будинків по 

Старокостян-

тинівська 

житлово-

експлуатацій- 

2019 рік 854,03 - 854,03 - - 

Покращення 

умов 

проживання 

населення 
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 вул. 20 Дистанції 

колії, 4; вул. Миру, 

1/133, 1/138, 1/141, 

вул. Франка,21 37;  

вул. Острозького, 64, 

64А,  66 

на контора 

      

 

 Проведення 

улаштування 

вимощення біля 

будинків по вул. 

Прокоп’юка, 3/1; вул. 

Миру, 1/146, 1/156, 6, 

8; вул.20 Дистанції 

колії, 2, 3, 5; вул. 

Софійська, 7, 5, 6 

2019 рік 104,13 - 104,13 - - 

 Капітальний ремонт 

внутрішньобудинко- 

вих мереж холодного, 

гарячого 

водопостачання, 

водовідведення та 

опалення по 

наступних будинках: 

вул. Острозького, 11,  

2019 рік 500,0 - 500,0 - - 

Покращення 

умов 

проживання 

населення 
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 13, вул. Попова, 28, 

30/2, вул. Франка, 29, 

вул. Миру,  3/22, 3/23, 

1/132, 1/142; вул. 

Ессенська, 15 

        

 Заміна ламп та 

світильників на 

енергозберігаючі в 

місцях загального 

користування 

багатоповерхових 

житлових будинків. 

Проведення 

капітального ремонту 

внутрішньобудинко- 

вої електромережі, 

заміни 

електролічильників 

та ламп і світильників 

на енергозберігаючі 

по вул. Франка, 35 

 

2019 рік 609,8 - 609,8 - - 
Енергозбере-

ження 

 Покращення 

матеріально-технічної 

бази: 

Старокостян-

тинівське 

комунальне 

      

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 
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 автогрейдер ДЗ; ремонтно-

будівне 

шляхове 

підприємство 

 

2019 рік 1000,0 - 1000,0 - -  

причіп тракторний 

двоосний (4-6 т.) ;  

2019 рік 
30,0 - 30,0 - - 

причіп одноосний 

(знак сигналізатор 

небезпеки); 

2019 рік 

52,0 - 52,0 - - 

автомобіль МАЗ; 2019 рік 500,0 - 500,0 - - 

машина для 

посипання доріг 

піском  та відсівом  

2019 рік 

180,0 - 180,0 - - 

фреза дорожня; 2019 рік 300,0  300,0   

автомобіль «Газель»; 2019 рік 180,0 - 180,0 - - 

погрузчик- 

навантажувач; 

2019 рік 
550,0 - 550,0 - - 

трактор ПАТУ-6Л 2019 рік 300,0 - 300,0 - - 

 Придбання 

екскаватора 

модернізованого з 

функцією 

навантажувача 

Старокостян-

тинівський 

комбінат 

комунальних 

підприємств 

2019 рік 

750, 0 - 750,0 - - 

Покращення 

матеріально-

техничної 

бази 

підприємства 

 Придбання 

бульдозера 

2019 рік 
1800,0 - 1800,0 - - 

 Оновлення 

матеріально-технічної  

2019 рік 
645,0 - 645,0 - - 
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 бази підприємства         

 Реконструкція 

міського парку 

культури та 

відпочинку ім. 

Федорова 

 

 

2019 рік 1500,0 - 
1500,0 

 
- - 

Покращення 

умов 

відпочинку 

громадян 

 Заміна світильників з 

натрієвою лампою на 

двухконсольні 

світильники з лампою 

LED 60W 

Мале 

комунальне 

підприємство 

«Міськсвітло» 

 

2019 рік 200,0 - 200,0 - - Підвищення 

енергоефе- 

ктивності, 

збільшення 

світлового 

потоку та 

годин горіння 

 Відновлення 

електромережі 

зовнішнього 

освітлення по вулиці 

Мічуріна 

2019 рік 34,3 - 34,3 - - Забезпечення 

населення 

міста якісним 

освітленням 

 Відновлення 

електромережі 

зовнішнього 

освітлення по вулиці 

Лихачова 

2019 рік 63,9 - 63,9 - - Забезпечення 

населення 

міста якісним 

освітленням 
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 Відновлення 

електромережі 

зовнішнього 

освітлення по 

вулицях 3, 4 Південна 

 2019 рік 130,4 - 130,4 - - Забезпечення 

населення 

міста якісним 

освітленням 

 Відновлення 

електромережі 

зовнішнього 

освітлення в 

житловому масиві по 

вулиці Франка 

2019 рік 130,1 - 130,1 - - Забезпечення 

населення 

міста якісним 

освітленням 

 Відновлення 

електромережі 

зовнішнього 

освітлення вулиці 30 

років Перемоги 

 2019 рік 63,8 - 63,8 - - Забезпечення 

населення 

міста якісним 

освітленням 

 Відновлення 

електромережі 

зовнішнього 

освітлення по 

провулку 

Трипільський 

2019 рік 34,0 - 34,0 - - Забезпечення 

населення 

міста якісним 

освітленням 

 Відновлення 

електромережі  

2019 рік 29,9 - 29,9 - - Забезпечення 

населення  
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 зовнішнього 

освітлення по вулиці 

Короленка 

 

      

міста якісним 

освітленням 

 Придбання 

автовишки АП – 18 -

10 

 2019 рік 500,0 - 500,0 - - Оновлення 

матеріально-

технічої бази 

підприємства 

Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу, туристична привабливість 

 

Будівництво 

готельно-рестораного 

комплексу по вул. І 

Травня 

Приватний 

підприємець 
2019 рік 58000,0 - - 

58000,

0 
- 

Створення 

нових 

робочих 

місць, 

розвиток 

інфраструк-

тури міста 

Доступна якісна освіта за новими стандартами 

 Капітальний ремонт 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 

3, по вул. Боженка, 2 

в  м. 

Старокостянтинів 

Хмельницької області 

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради  

2019 рік 5197,333 4677,633 519,7 - - Забезпечен-

ня Програми 

енергозбе-

реження, 

забезпечення 

безпечного 

навчального 

процесу 
 Капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ № 5   по    

2019 рік 5590,927 5031,827 559,1 - - 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20278
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20278
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20278
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20278
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20276
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20276
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 вул. Героїв 

чорнобильців, 2     

 
      

 

 Капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ № 7            

вул. Франка, 23 

 2019 рік 5326,626 4793,926 532,7 - -  

 Капітальний ремонт 

Старокостянтинівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №  5 по вул. 

Пугачова, 3 

 

2013-

2019 

роки 

20563,1 11250,421 285,0 - -  

 Придбання 

обладнання, 

оснащення шкільних 

кабінетів по проекту 

«Нова українська 

школа» 

2019 рік 3583,0 - 3583,0 - - Покращення 

умов 

навчання 

дітей 

Забезпечення доступності якісних медичних послуг 

1 Відкриття Центру 

первиної медико-

санітарної допомоги 

для жителів 

мікрорайону «Нове 

місто» 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

Старокостян-

тинівський 

центр 

первинної  

2019 рік не 

визначено 

- буде 

визначено 

у бюджеті 

міста 

- - Забезпечен-

ня медичним 

обслугову-

ванням 

жителів 

мікрорайон-

нів  
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  медико-

санітарної 

допомоги 

Старокостян- 

тинівської  

районної ради 

      «Заслуч», 

«Нове 

місто» 

2 Реконструкція 

виробничого будинку 

під Старокостянтинів-

ську амбулаторію 

загальної практики 

сімейної медицини № 6 

по вул. 1 Травня, 30 

Протягом 

року 

2682,115 - 2682,115 - -  

3 Придбання медичного 

обладнання  

Центральна 

района 

лікарня, 

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

2019 р 800,0 - 800,0 - - Покращення 

якості 

надання 

медичних 

послуг 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Старокостян-

тинівський 

центр  

2019 р 550,0 - 550,0 - - 
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  первинної 

медико-

санітарної 

допомоги», 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

       

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту 

1 Реконструкція бігових 

доріжок стадіону 

«Центральний» по         

вул. Острозького, 43 

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2017-

2019 

роки 

22588,0 7200,0 1130,9 - - Покращення 

умов для 

підготовки 

спортсменів 

для виступу  

у змаганнях 

різного рівня 
2 Будівництво 

спортивного 

майданчику для міні-

футболу зі штучним 

покриттям по вул. 

Прокоп’юка                   

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2019 

року 

1462,8 - 731,4 - - 

3 Капітальний ремонт 

легкоатлетичного 

манежу 

Відділ з 

питань 

фізичної 

культури і 

спорту  

2019 рік 1500,0 - 1500,0 - -  
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  виконавчого 

комітету 

міської ради 

       

4 Проведення 

капітального ремонту, 

реконструкції 

спортивних 

майданчиків за місцем 

проживання та у 

місцях масового 

відпочинку населення 

Старокостян-

тинівська 

житлово-

експлуатацій-

на контора, 

відділ з 

питань 

фізичної 

культури і 

спорту 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

2019 рік 700,0 - 700,0 - - Створення 

належних 

умов для 

проведення 

фізкультур-

но-оздоров-

чої та 

спортивно-

масової 

роботи за 

місцем 

проживання 

Збереження  культурної спадщини та сприяння розвитку культури 

1 Реставрація пам'ятки 

архітектури 

національного 

значення комплекс 

споруд оборонної 

башти 

Управління 

культурної 

політики і 

ресурсів 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

2019-

2021 

роки 

25318,5 22786,6 1500,0 - - Створення  

якісного 

туристично-

го продукту, 

збільшення 

потоку 

туристів, 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20170
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20170
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20170
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20170
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20170
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20170
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         промоцію-

вання міста 

на всеукра-

їнському та 

між народ-

ному рівнях, 

вдосконале-

ння 

екскурсійної 

діяльності,  

покращення 

умов для 

відпочинку 

та оздо-

ровлення 

населення 

2 Реставрація з 

пристосуванням 

пам’ятки архітектури 

національного 

значення  Замку князів 

Острозьких 1571р. в м. 

Старокостянтинів 

Хмельницької обл. 

2019-

2021 

роки 

37090,0 32090,0 1700,0 - - 

3 Реконструкція 

приміщення на 

території замку князів 

Острозьких 

 

 

2019 рік 450,0 - 450,0 - - 

4 Капітальний ремонт 

приміщення дитячої 

музичної школи ім.           

М. Кондратюка по            

вул. Федорова, 56 

2019 рік 1491,3 - 1491,3 - - 

5 Капітальний ремонт 

будівлі (утеплення 

фасаду, заміна дверей 

та оздоблювальної 

2019 рік 1400,0 - 1368,0 - - 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20253
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 роботи, заміна 

системи опалення) 

Старокостянтинівсь-

кої дитячої художньої 

школи по вул. 

Пушкіна, 7  

        

6 Придбання 

звукопідсилюючої 

апаратури 

 2019 рік 220,0 - 220,0 - - 

Безпека життя та охорона навколишнього природного середовища 

   1 Виготовлення 

проектно- 

кошторисної 

документації та 

будівництво 

комплексу з 

переробки твердих 

побутових відходів з 

елементами дегазації 

та рекультивації 

існуючого полігону 

ТПВ. Облаштування 

нової площадки для  

Старокостян-

тинівський  

комбінат 

комунальних 

підприємств, 

відділ з 

питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою  

Протя-

гом 

року 

Буде 

визначено  

після 

виготовле-

ння ПКД 

1492,4,0 1492,4,0 - - Охорона 

навколиш-

нього  

природного 

середовища 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 прийому твердих 

побутових відходів 

виконавчого  

комітету 

міської ради 

       

   2 Оновлення 

контейнерного парку 

під роздільне 

збирання побутових 

відходів 

2019 рік 500,0 - 500,0  - 

   

3 

Берегоукріплення 

берегів водосховища 

на річках Случ та 

Ікопоть з розчисткою 

та поглибленням в 

межах м. 

Старокостянтинів  

2019-

2021 

роки 

94857,05 19991,6

8 

2221,3 - - 

4 Реконструкція 

каналізаційних 

очисних споруд 

потужністю 5000 куб. 

м/добу в                    м. 

Старокостянтинів 

Хмельницької області.  

(Коригування. 

Збільшення 

потужності до 12000  

Старокостян-

тинівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізацій-

ного 

господарства 

«Водоканал», 

ТОВ «Гелон  

2016-

2019 

роки 

292999,6 250845,

7 

1590,0 - - Підвищення 

рівня 

екологічної 

безпеки. 

Підвищення 

якості 

очищення 

каналізацій-

них стоків 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 куб. м/добу) Груп», ДП 

«Державний 

будівельний 

комбінат 

Управління 

справами 

Апарату 

Верховної 

Ради України» 

       

5 Оснащення міської 

аварійно-рятувальної 

служби необхідним 

обладнанням 
 

Міська 

аварійно-

рятувальна 

служба  на 

воді 

 

 55,0 

 

- 55,0 - - Створення 

безпечних 

умов 

життєдіяль-

ності 

населення в 

місті 

(придбання 

човна  

надувного, 

човнового 

двигуна)                   

 Всього потреба у 

фінансуванні 

  5091106,0 437550,

1 

57007,98 58000,

0 

27320,0  

 



 

 

     Додаток 2 

до Програми соціально-економічного 

розвитку м. Старокостянтинів на 2019 рік 

 

 

Основні прогнозні показники  

економічного і соціального розвитку м. Старокостянтинів на 2019 рік 

 

 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт 

2018 рік 

факт, 

очікуване     

виконання 

2019 рік 

прогноз 

2019 рік 

у % до 2018 

року 

1 2 3 4 5 6 

Розвиток основних сфер економічної діяльності 

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у 

діючих цінах  

 

тис. грн. 1832481,9 2026913,3 2398050,0 118,3 

       у розрахунку на одиницю населення грн. 50521,0 55999,1 66245,0 118,3 

Фінансові  показники 

2. Надходження податків, зборів та інших 

обов’язкових  платежів до міського бюджету 

тис. грн. 131118,6 162952,1 209959,9 128,8 

3. Податковий борг за податковими зобов’язаннями 

платників податків по податках і зборах 

(обов’язкових платежах) до міського бюджету (на 

кінець року) 

тис. грн. 
9044,8 8986,2 8087,6 90,0 

Показники розвитку споживчого ринку 

4. Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням 

товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб- 

 тис. грн. 
372003,9 377460,0* 377900,0 100,1 
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1 2 3 4 5 6 

підприємців) у діючих цінах      

5. Обсяг вироблених послуг для всіх споживачів 

(підприємств, організацій, установ, підприємців та 

населення) 

тис. грн. 

121143,5 124804,2* 125300,0 100,3 

в тому числі  населенню тис. грн. 19796,3 35053,0* 37200 106,1 

Показники рівня життя 

6. Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника 

грн. 6123,31 7572,80* 8500 112,2 

7. Темп зростання (зменшення) реальної заробітної 

плати у % до попереднього року 

 

% 
146,4 123,7 112,2 Х 

8. Заборгованість з виплати заробітної плати – 

всього (на кінець року) 

тис. грн. 0 0 0 0 

      у % до початку звітного року % 100 100 100 Х 

Інвестиційна діяльність 

9. Обсяг капітальних інвестицій  
тис. грн. 

154049,0 185450,0
*
 579878,0 312,7 

10. Обсяг інвестицій у житлове будівництво тис. грн. 14060,0 18050,0* 37820,0 209,5 

11. Введення в дію потужностей: 

загальна площа житла 

 

тис. кв. м 5,8 6,5* 12,3 189,2 

з них індивідуального - " - 5,8 6,5 3,0 46,1 

Розвиток малого і середнього підприємництва 

12. Кількість зареєстрованих фізичних осіб – 

підприємців чол. 2132 1927/2080 

 

2100 100,9 

13. Кількість малих підприємств  одиниць 192 210/215 217 100,9 
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14. Надходження  до бюджету міста від діяльності 

малого підприємництва 

тис. грн. 

26741,2 

33783,2/ 

38271,8 

 

40150,0 

 

104,9 



 

 

     Додаток 3 

до Програми соціально-економічного 

розвитку м. Старокостянтинів на 2018 рік 

 

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 Старокостянтинівської 

житлово- експлуатаційної контори на 2018-2020 роки 

Рішенням 23 сесії міської ради від               

24 листопада 2017 року № 8 

2018-2020 

роки 

2 Програма діяльності та розвитку 

Старокостянтинівського комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства на 2018-2020 роки 

Рішенням 23 сесії міської ради від                     

24 листопада 2017 року № 8 

2018-2020 

роки 

3 Програма діяльності та розвитку 

Старокостянтинівського комбінату комунальних 

підприємств на 2018-2020 роки 

Рішенням 23 сесії міської ради від                     

24 листопада 2017 року № 8 

2018-2020 

роки 

4 Програма діяльності та розвитку малого комунального 

підприємства «Міськсвітло» на 2018-2020 роки 

Рішенням 23 сесії міської ради від                    

24 листопада 2017 року № 8 

2018-2020 

роки 

5 Програма діяльності та розвитку 

Старокостянтинівського міського радіомовлення на 

2018-2020 роки 

Рішенням 23 сесії міської ради від                     

24 листопада 2017 року № 8  

2018-2020 

роки 

6 Програма організації рятування людей на водних 

об’єктах міста на 2018-2020 роки 

Рішенням 23 сесії міської ради від                     

24 листопада 2017 року № 8 

2018-2020 

роки 

7 Програма «Питна вода м. Старокостянтинова» на 2012-

2020 роки у новій редакції 

Рішенням міської ради від 21 грудня               

2018 року № 8/32/VII 

2012-2020 

роки 



 

2 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 

8 Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на            

2019 – 2021 роки 

Рішенням міської ради від 16 листопада 

2018 року № 27/31/VII 

2019-2021 

роки 

9 Програма розвитку освіти міста Старокостянтинова на 

2017 – 2021 роки 

Рішенням 19 сесії міської ради від                         

17 лютого 2017 року № 21 

2017-2021 

роки 

10 Програма розвитку громадянської освіти міста 

Старокостянтинова на 2019-2023 роки 

Рішенням міської ради від 16 листопада 

2018 року № 36/31/VII 

2019-2023 

роки 

11 Програма відшкодування вартості харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів                                       

м. Старокостянтинова на 2018 - 2022 роки 

Рішенням міської ради від 06 березня         

2018 року  № 21/27/VII 

2018-2022 

роки 

12 Програма оздоровлення та відпочинку дітей                            

м. Старокостянтинова на 2019 - 2023 роки 

Рішенням міської ради від 21 грудня              

2018 року № 10/32/VII 

2019-2023 

роки 

13 Програма залучення інвестицій в економіку 

м. Старокостянтинів на 2011-2020 роки 

Рішенням 6 сесії міської ради від 22 квітня 

11 № 6 

2011-2020 

роки 

14 Програма підтримки сімей на період до 2020 року Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 

2016 року № 13 

2016-2020 

роки 

15 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 

16 Програма розвитку туризму в м. Старокостянтинові на 

2016 - 2020 роки 

Рішенням 6 сесії  міської ради від                  

10 червня 2016 року № 15 

2016-2020 

роки 

17 Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в м. Старокостянтинів до       

2022 року 

Рішенням 23 сесії міської ради від                     

24 листопада 2017 року № 13 

2017-2022 

роки 
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18 Програма зайнятості населення до 2022 року Рішенням міської ради від 11 липня              

2018 року № 24/29/VII 

2018-2022 

роки 

19 Програма забезпечення заходів Старокостянтинівської 

міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки 

Рішенням 3 сесії міської ради від 25 

грудня 2015 року № 7 

2016-2020 

роки 

20 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 січня 

2016 року № 16 

2016-2020 

роки 

21 Програма «Молодь Старокостянтинова» на 2016 - 2020 

роки 

Рішенням 6 сесії міської ради від                     

10 червня 2016 року № 14 

2016-2020 

роки 

22 Програма поводження з твердими побутовими відходами в 

м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки 

Рішенням міської ради від 11 липня             

2018 року № 16/29/VII 

2018-2020 

роки 

23 Цільова  програма захисту населення і території                 

м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2019 -                

2023 роки 

Рішенням міської ради від 16 листопада 

2018 року 35/31/VII 

2019-2023 

роки 

24 Програма надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського 

гарнізону на 2019-2020 роки 

Рішенням міської ради від 21 грудня             

2018 року 5/32/VII 

2019-2020 

роки 

25 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 

грудня 2014 року № 5 

2015-2020 

роки 

26 Комплексна програми підтримки учасників Рішенням 47 сесії міської ради від 30 

січня 

на час 
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 антитерористичної операції та членів їх сімей - 

мешканців м. Старокостянтинова 

2015 року № 5 проведення 

антитерорис-

тичної 

операції 

27 Міська програма соціального захисту населення до 2021 

року 

Рішенням 16 сесії міської ради від                    

27 грудня 2016 року № 13 

2017-2021 

роки 

28 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 квітня 

2016 року № 24 

2016-2020 

роки 

29 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 ради від 29 січня 

2016 року № 13 

2016-2020 

роки 

30 Програма забезпечення проїзду учнів навчальних 

закладів міста Старокостянтинова на 2018-2019 

навчальний рік 

Рішенням міської ради від 14вересня               

2018 року № 35/30/VII 

2018-2019 

роки 

31 Програма забезпечення проїзду дітей шкільного віку, що 

проживають в районі «Вокзал –ІІ», до навчальних 

закладів міста Старокостянтинова та у зворотному 

напрямку на 2017-2021роки 

Рішенням 19 сесії міської ради від                     

17 лютого 2017 року № 19 

2017-2021 

роки 
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32 Програма запобігання особливо небезпечним 

інфекційним хворобам тварин у м. Старокостянтинів на 

2017 – 2019 роки 

Рішенням 19 сесії міської ради від                   

17 лютого 2017 року № 27 

2017-2019 

роки 

33 Міська програма охорони здоров’я на 2018-2020 роки Рішенням міської ради від 11 липня               

2018 року № 24/29/VII 

2018-2020 

роки 

34 Комплексна програма використання трирівневої моделі 

у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього 

населення міста Старокостянтинова на 2017 – 2020 роки 

Рішенням 19 сесії міської ради від                     

17 лютого 2017 року № 28 

2017-2020 

роки 

 

 


