
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про скликання 29-ї сесії 

міської ради                           

                          

 

  

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 29-у сесію міської ради 27 червня 2018 року о 10 годині у 

приміщенні управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

про направлення депутатських запитів; 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

про внесення змін до рішення 5 сесії міської ради від 15 квітня 2016 

року № 4; 

про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 1 квартал 

2018 року; 

про внесення змін до рішення 5 сесії міської ради від 15 квітня 2016 

року № 24; 

про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік; 

про проведення аудиту фінансової звітності;  

про розроблення детального плану території в межах вул. Попова, 

вул. Миру, скверу «Центральний» та парку ім. О.С. Федорова; 

про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2017 рік; 

про хід виконання Програми «Питна вода міста Старокостянтинова на 

2012-2020 роки»; 

про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради від 24 листопада 

2017 року № 10; 

про встановлення місцевих податків та зборів на території міста 

Старокостянтинів; 
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про припинення шляхом ліквідації державного проектно-виробничого 

підприємства «Архітектура»; 

про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста мережі газопостачання та її передачу в постійне безоплатне 

користування ПАТ «Хмельницькгаз»; 

про затвердження Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в м. Старокостянтинів на 2018 - 2020 роки; 

про затвердження положення про управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради в новій 

редакції; 

про зміну найменування та затвердження положення про центр 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Старокостянтинівської 

міської ради в новій редакції; 

про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого; 

про виконання міської Програми забезпечення безперешкодного 

доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення до об'єктів житлового  та громадського 

призначення на 2012-2017 роки; 

про виконання програми зайнятості населення м. Старокостянтинів на 

період до 2017 року; 

про затвердження програми зайнятості населення міста 

Старокостянтинова до 2022 року; 

про затвердження міської програми охорони здоров’я на 2018-2020 

роки; 

про утворення Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного центру; 

про перейменування відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та 

затвердження Положення про управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 17 лютого 

2017 року № 15; 

про регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                       М. Мельничук 

 

 

 


