
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____348/2020-р_____ 

 

 

Про скликання 2-ї сесії міської ради  

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 2-у сесію міської ради 28 грудня 2020 року о 10 год. 00 хв. у 

приміщенні управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

про утворення лічильної комісії міської ради; 

про затвердження Регламенту міської ради; 

про звільнення Камінської В.К. з посади заступника міського голови; 

про затвердження зразка бюлетеня для таємного голосування; 

про обрання секретаря міської ради; 

про утворення постійних комісій міської ради; 

про затвердження Положення про постійні комісії міської ради;  

про затвердження кількісного та персонального складу постійних комісій 

міської ради; 

про обрання голів постійних комісій міської ради; 

про утворення старостинських округів; 

про затвердження Положення про старосту Старокостянтинівської 

міської територіальної громади в новій редакції;  

про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів 

міської ради; 

про утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його 

кількісного складу; 

про затвердження на посадах заступників міського голови; 

про затвердження на посадах старост; 
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про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради; про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до 

Старокостянтинівської міської ради; 

про впорядкування структури та умов оплати праці працівників міської 

ради та її виконавчих органів; 

про умови оплати праці міського голови; 

про затвердження Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на                          

2021 - 2025 роки; 

про затвердження програм діяльності та розвитку підприємств 

комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 -2023 роки; 

про затвердження програми підтримки сімей на період до 2025 року; 

про затвердження цільової програми надання допомоги соціально 

незахищеним верствам населення Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на вирішення соціально-побутових проблем на                

2021-2026 роки; 

про затвердження програми розвитку культури, охорони культурної 

спадщини та туризму Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 – 2025 роки; 

про затвердження програми охорони здоров’я Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки; 

про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік;  

про відрахування частини чистого прибутку (доходу) до міського 

бюджету у 2021 році; 

про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 


