
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

   

 

  18 березня 2016 року Старокостянтинів   № 101/2016-р 

Про скликання 5-ї сесії  

міської ради                              

 

            Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

 

1. Скликати 5-у сесію міської ради 08 квітня 2016 року о 10 годині у приміщенні 

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

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

- про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2015 рік; 

- про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік; 

- про виконання програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинів на 2015 рік; 

- про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік; 

- про внесення змін до рішення 13 сесії міської ради від 14.02.2007 року № 21; 

- про затвердження положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

- про затвердження Положення про відділ з питань державної реєстрації 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

- про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, 

засновником яких є Старокостянтинівська міська рада; 

- про виконання Комплексної програми спільних дій Старокостянтинівського РВ 

УМВС України в Хмельницькій області та виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради щодо проведення на території міста комплексу заходів по забезпеченню 

громадського порядку та боротьби зі злочинністю на 2011-2015 роки; 

- про Комплексну програму 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; 

- про виконання міської комплексної програми соціального захисту населення на 

2011 – 2015 роки; 

- про виконання міської програми подолання та запобігання бідності до 2015 року; 

- про виконання міської програми “Молодь Старокостянтинова” на період до 2015 

року; 

- про виконання програми розвитку туризму в м. Старокостянтинові на 2010-2015 

роки; 

- про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища міста 

Старокостянтинова на 2013-2015 роки; 

- про виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень в 

м.Старокостянтинів на 2012-2015 роки; 



          - про виконання Програми розвитку земельних відносин у м. Старокостянтинові на 

2011-2015 роки; 

- про регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                        М. Мельничук 

 


