
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження класифікатору адресатів-

кореспондентів у діловодстві виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

14 лютого 2019 року Старокостянтинів   № 65 

 

Для підвищення ефективності роботи пошукової системи, відповідно до 

розпорядження міського голови від 06 лютого 2019 року № 21/2019-рв «Про 

надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С. та надання права першого 

підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити класифікатор адресатів-кореспондентів у діловодстві 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради» згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10 березня 2016 року № 89 «Про затвердження класифікатору 

адресатів-кореспондентів у діловодстві виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради». 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                     В. Богачук 



Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

14 лютого 2019 року № 65 

 

Класифікатор 

адресатів-кореспондентів у діловодстві виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ Назва адресатів-кореспондентів 

1 2 

01 Загальний відділ 

02 Організаційно-контрольний відділ 

03 Юридично-житловий відділ 

04 Відділ бухгалтерського обліку 

05 Відділ з кадрової служби 

06 Відділ з питань внутрішньої політики 

07 Профспілкова організація 

08 Відділ оборонно-мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 

зв’язку з правоохоронними органами 

09 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

10 Відділ сприяння діяльності депутатів 

11 Відділ інформаційного забезпечення 

12 Керівництво 

13 Управління економіки 

14 Фінансове управління 

15 Управління соціального захисту населення 

16 Управління освіти 

17 Управління у справах сім’ї та молоді 

18 Відділ з питань регулювання земельних відносин 

19 Управління культурної політики і ресурсів 

20 Відділ містобудування та архітектури 

21 Служба у справах дітей 

22 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення 

23 Відділ з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою 

24 Відділ з питань фізичної культури і спорту 

25 Відділ з питань державної реєстрації 

26 Відділ з питань реєстрації місця проживання 

27 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 

28 Архівний відділ 



2 

Продовження додатка 

 

1 2 

29 Центр надання адміністративних послуг 

30 Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

31 Старокостянтинівський міський Кризовий центр 

32 Регіональний Центр раннього розвитку дитини 

33 Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

34 Працівники виконкому 

35 Адміністрація Президента України 

36 Верховна Рада України 

37 Кабінет Міністрів України 

38 Міністерства України 

39 Обласна державна адміністрація 

40 Обласна рада 

41 Районні державні адміністрації 

42 Районні ради, міські ради та їх виконавчі комітети 

43 Депутати рад усіх рівнів 

44 Структурні підрозділи обласної державної адміністрації 

45 Громадські об’єднання 

46 Підприємства житлово-комунального господарства міста 

47 Підприємства, установи, організації 

48 Фізичні особи 

49 Засоби масової інформації 

 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                                  В. Янзюк 

 


