
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на І квартал 

2017 року 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Янзюк В.М. про план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2017 року та 

керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом 3 

регламенту виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням 5-ї сесії міської 

ради від 15.04.2016 року №10, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2017 року 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                          підпис                                    М.Мельничук 

 

 

29 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №419 

 
 

                                                  

 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

29.12.2016 року № 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2017 року 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які виносяться 
Відповідальні 

за підготовку 

Термін 

подання 

проектів 

Термін 

розгляду 
Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради за 

ІV квартал 2016 року 

Мельничук 

М.С. – міський 

голова 

05.01.2017 12.01.2017 Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

міської ради за ІІ півріччя 

2016 року 

Янзюк В.М. – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

05.01.2017 12.01.2017 Коржук Ю.І. – 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг-

адміністратор 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців у 2016 

році 

Янзюк В.М. – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

05.01.2017 12.01.2017 Пилипчук І.Є. – 

завідувач відділу 

ведення 

Державного 

реєстру виборців 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження норм 

витрат на проведення 

спортивно-масових 

заходів та участь 

спортсменів у змаганнях 

Бондарчук Т.В. 

– заступник 

міського голови 

05.01.2017 12.01.2017 Сторожук І.В. – 

завідувач відділу 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян за 

2016 рік 

Янзюк В.М. – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

19.01.2017 26.01.2017 Михальчук Л.В. – 

завідувач 

загального відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання Закону 

України «Про 

забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

Камінська В.К. 

– заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

19.01.2017 26.01.2017 Шабельник Н.І. –

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

 управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

  виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу з 

питань реєстрації місця 

проживання виконавчого 

комітету міської ради за 

ІІ півріччя 2016 року 

Янзюк В.М. – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

02.02.2017 09.02.2017 Іванощук О.П. – 

завідувач відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради за 2016 рік 

Камінська В.К. 

– заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

02.02.2017 09.02.2017 Шабельник Н.І. –

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Звіт про роботу відділу з 

питань фізичної культури 

і спорту виконавчого 

комітету міської ради за 

2016 рік 

Бондарчук Т.В. 

– заступник 

міського голови 

16.02.2017 23.02.2017 Сторожук І.В. – 

завідувач відділу 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання Закону 

України «Про охорону 

праці» 

Камінська В.К. 

– заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

02.03.2017 09.03.2017 Шабельник Н.І. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про заходи щодо 

оздоровлення та 

відпочинку дітей та 

підлітків міста в літній 

період 2017 року 

Бондарчук Т.В. 

– заступник 

міського голови 

02.03.2017 09.03.2017 Томчук О.В. – 

начальник 

управління сім’ї та 

молоді виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан виховання та 

утримання вихованців 

дитячого будинку 

сімейного типу та 

прийомних дітей, які 

виховуються в 

прийомних сім’ях 

Бондарчук Т.В. 

– заступник 

міського голови 

02.03.2017 09.03.2017 Черновський С.Г.– 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

Про виконання Програми 

соціально-економічного 

розвитку 

м.Старокостянтинів на 

2016 рік 

Мельничук 

М.С. – міський 

голова 

16.03.2017 23.03.2017 Овчар С.В. – 

заступник 

начальника 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан збереження 

пам’яток історії та 

мистецтва, які 

розташовані на території 

міста, закріплення шефів-

піклувальників 

Бондарчук Т.В. 

– заступник 

міського голови 

16.03.2017 23.03.2017 Муляр В.І. – 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 

2017 року 

Мельничук 

М.С. – міський 

голова 

16.03.2017 23.03.2017 Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

 

ІІ. Організація виконання документів центральних органів виконавчої влади, 

рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень міського голови 

 

Перелік документів, організацію яких необхідно забезпечити у І кварталі 2017 року, 

знаходиться у заступників міського голови, керівників відповідних 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради 

 

ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників міського голови 

ІІІ.1. В оперативному порядку: 

січень 

про виконання заходів щодо реалізації та охорони шпилькових насаджень у 

передноворічний період (відповідно до ст.33 «Лісового кодексу України» від 21.01.1994 р. 

№3852-XII). 

Капляр Л.Г. – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради; 

від 13.01.2011 р. №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» (довідка за 2016 

рік). 

Бліщ С.С. – завідувач відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради. 
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лютий 

про стан виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами 

і дорученнями Президента України за ІІ півріччя 2016 року. 

Бліщ Л.І. – завідувач відділу з кадрової служби 

виконавчого комітету міської ради. 

березень 

про хід виконання у 2016 році Програми «Питна вода міста Старокостянтинова» на 

2012-2020 роки. 

Овчар С.В. – заступник начальника управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

про новини законодавства у І кварталі 2017 року. 

Стецюк П.П. – завідувач юридично-житлового 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

про результати перевірки в I кварталі 2017 року відділу з питань державної 

реєстрації, юридично-житлового відділу виконавчого комітету міської ради щодо 

дотримання вимог Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради. 

Михальчук Л.В. – завідувач загального відділу 

виконавчого комітету міської ради. 

ІІІ.2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ.2.1. Законів України: 

січень 

від 15.05.2003 р. №755-VІ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань». 

Решетнік Ю.Ю. – завідувач відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

від 06.09.2005 р. №2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів». 

Капляр Л.Г. – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради. 

лютий 

від 01.07.2004 р. №1952-VІ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

Решетнік Ю.Ю. – завідувач відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

від 04.09.2008 р. №500-VІ «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків». 

Овчар С.В. – заступник начальника управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

від 01.01.2013 р. №1878-17 «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». 

Тарасюк В.Я. – завідувач відділу з питань 

регулювання земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради; 

від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 14.12.2010 р. №2778-VІ «Про культуру». 
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Муляр В.І. – завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

від 23.03.2000 р. №1613-ІІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні». 

Томчук О.В. – начальник управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

від 23.03.1996 р. №100/96-ВР «Про освіту» щодо забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов навчання, праці та виховання. 

Пасічник А.П. – начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

березень 

від 01.07.1993 р. №3356-XII «Про колективні договори і угоди». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 05.06.2012 р. №4901-VI «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 11.09.2003 р. №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Овчар С.В. – заступник начальника управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт». 

Сторожук І.В. – завідувач відділу з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ «Про охорону дитинства». 

Чепелюк Н.А. – директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

від 22.02.2007 р. №698-V «Про Державний реєстр виборців» (ст.22 «Порядок 

періодичного поновлення персональних даних Реєстру»). 

Пилипчук І.Є. – завідувач відділу ведення 

Держаного реєстру виборців виконавчого 

комітету міської ради. 

ІІІ.2.2. Указів Президента України: 

січень 

від 21.01.1999 р. №42/99 «Про День Соборності України». 

Цісарук І.О. – завідувач відділу з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

лютий 

від 18.03.2015 р. №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 22.10.2012 р. №609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального 

сирітства на період до 2020 року». 
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Чепелюк Н.А. – директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

від 14.07.2001 р. №190/2001-р «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах». 

Більчук Ю.П. – завідувач відділу з питань НС та 

ЦЗН виконавчого комітету міської ради; 

від 23.06.2009 р. №478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи 

фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького 

спорту в Україні». 

Сторожук І.В. – завідувач відділу з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради. 

березень 

від 22.03.2002 р. №284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої»». 

Муляр В.І. – завідувач відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування» (про реалізацію права на звернення громадян 

до архівного відділу). 

Загоруйко Н.А. – завідувач архівного відділу 

виконавчого комітету міської ради. 

ІІІ. 2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

лютий 

від 27.12.2001 р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

від 24.10.2001 р. №1386 «Про затвердження Типового порядку формування 

кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». 

Бліщ Л.І. – завідувач відділу з кадрової служби 

виконавчого комітету міської ради; 

березень 

від 30.10.2014 р. №623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора». 

Чепелюк Н.А. – директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

ІІІ.2.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

січень 

від 27.05.2015 р. №419-р «Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

березень 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1386-2001-%D0%BF
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від 26.10.2016 р. №777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період 

до 2021 року». 

Цісарук І.О. – завідувач відділу з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради. 

ІІІ.2.5. Наказу Мінрегіонбуду: 

січень 

від 25.02.2013 р. №66 «Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки». 

Поліщук Ю.М. – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.6. Розпоряджень голови облдержадміністрації: 

березень 

від 31.01.2014 р. №34/2014-р «Про стан здійснення соціальної роботи центрами 

Соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». 

Чепелюк Н.А. – директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

ІІІ.2.7. Рішень виконавчого комітету міської ради 

лютий 

від 14.04.2016 р. №129 «Про затвердження заходів по профілактиці ВІЛ-

інфекції/СНІДу та туберкульозу, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД 

та туберкульоз у місті Старокостянтинові на 2016-2018 роки». 

Томчук О.В. – начальник управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради. 

березень 

від 10.03.2016 р. №83 «Про реалізацію державної політики в галузі охорони праці». 

Шабельник Н.І. – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

рішення щодо надання згоди органів опіки та піклування на укладення правочинів 

щодо нерухомого майна, право користування яким або право власності мають 

неповнолітні (малолітні) діти. 

Чепелюк Н.А. – директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

ІІІ.2.8. Розпоряджень міського голови 

січень 

від 16.12.2016 р. №372 «Про міські заходи з увічнення пам’яті захисників України та 

Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року». 

Пасічник А.П. – начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

Томчук О.В. – начальник управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради. 
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лютий 

від 31.05.2016 р. №194 «Про затвердження міських заходів з протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року». 

Чубенко А.В. – начальник 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області; 

Левчук О.А. – начальник 

Старокостянтинівського районного сектору 

управління Державної міграційної служби 

України у Хмельницькій області. 
ІV. Організаційно-масові заходи 

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

січень 
Новорічного свята (01); 
Різдва Христового (07); 
Старого Нового року (14); 
25 років від дня затвердження (1992 р.) Президією Верховної Ради України музичної 

редакції Державного Гімну України «Ще не вмерла Україна» (15); 
Хрещення Господнього (Богоявлення) (19); 
Дня Соборності і Свободи України (22); 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27); 
25 років від дня затвердження (1992 р.) Верховною Радою України національного синьо-
жовтого прапора Державним Прапором України (28); 
Дня пам’яті героїв Крут (29); 
Дня працівників пожежної охорони (29); 

лютий 
Дня Святого Валентина (14); 
Стрітення Господнього (15); 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15); 
25 років від дня, коли (1992 р.) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб 
України, вважаючи його головним елементом великого герба України (19); 
Дня Героїв Небесної Сотні (20); 
Міжнародного дня рідної мови (21); 

березень 
Всесвітнього дня цивільної оборони (01); 
Міжнародного дня прав жінок і миру (08); 
Дня визволення міста Старокостянтинова від німецько-фашистських загарбників (09); 
Дня народження Тараса Шевченка (09.03.1814-10.03.1861), українського поета, 
письменника, художника, мислителя, громадського і політичного діяча (09); 
Дня землевпорядника (11); 
Всесвітнього дня захисту прав споживачів (15); 
Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 
населення (18); 
Дня працівника податкової і митної справи України (18); 
Всесвітнього дня поезії (21); 
Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24); 
Дня Служби безпеки України (25); 
Дня Національної Гвардії України (26); 
Міжнародного дня театру (27). 

 
ІV.2. Засідання: 

Адміністративної комісії. 
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Юридично-житловий відділ виконавчого 
комітету міської ради 

Громадської комісії з житлових питань. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 
комітету міської ради 

Спостережної комісії. 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. 

Постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів. 

Відділ з питань регулювання земельних 
відносин виконавчого комітету міської ради. 

Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших грошових виплат. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з визначення розміру та доцільності разової грошової допомоги виконавчого 

комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим 

громадянам. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів і 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, погашення податкового боргу та 

збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Фінансове управління виконавчого комітету 

міської ради 

Комісії з питань призначення соціальних допомог. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань проведення капітального ремонту житла (заміна газового обладнання) 

пільговій категорії населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету міської ради. 

Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого 

комітету міської ради. 

Комісії по встановленню статусу учасника війни. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісія з питань захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради. 

Комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами. 

Відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської ради. 

Координаційної Ради з питань молодіжної політики. 
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Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/інфекції/СНІДу. 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

Ради по безпеці життєдіяльності населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Робочої групи з питань сприяння відновлення платоспроможності суб’єктів 

господарювання. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

Робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради 

Міської робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та 

«тіньової» заробітної плати. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Тимчасово діючої моніторингової групи по виявленню не зареєстрованих вимушених 

переселенців. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІV.3. Наради: 

з керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів виконавчого комітету міської 

ради 

Щопонеділка; 

М.Мельничук – міський голова. 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю керівництва 

виконавчого комітету міської ради). 

Щоп’ятниці; 

В.Камінська – заступник міського голови, 

начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами підпис В.Янзюк 

 

 

 


