
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__07 травня 2021___ року                 Старокостянтинів                      № ______151/2021-р_____ 

 

 

Про скликання 5-ї сесії міської ради 

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 5-у сесію міської ради 28 травня 2021 року о 10 годині           

00 хвилин у приміщенні управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради за адресою: вул. Ессенська, 2,                          

м. Старокостянтинів. 

 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

про направлення депутатських запитів; 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2020 рік; 

про затвердження Програми економічного та соціального розвитку 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік; 

про затвердження Комплексної програми сприяння діяльності 

правоохоронних органів у Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки; 

про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» Старокостянтинівської міської ради на     

2021 - 2030 роки; 

про затвердження Програми поводження з побутовими відходами 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки; 

про затвердження програми діяльності та розвитку комунальної установи 

«Аварійно-рятувальна служба Старокостянтинівської міської ради» на         

2021 - 2023 роки; 

про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2021 - 2025 роки; 

про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік; 
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про внесення змін до рішення міської ради від 04 січня 2021 року              

№ 28/2/VIII;  

про виконання програм діяльності та розвитку підприємств           

комунальної власності міста на 2018 - 2020 роки; 

про реорганізацію комунального підприємства «Старокостянтинівське 

бюро технічної інвентаризації Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області»; 

про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади; 

про виконання Програми «Питна вода міста Старокостянтинова» на                

2012- 2020 роки; 

про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади; 

про надання дозволу на укладення договору фінансового лізингу 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення 

додаткової умови оренди майна Старокостянтинівської міської територіальної 

громади (крім землі); 

про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про затвердження переліків першого та другого типів об’єктів оренди, що 

належать до комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

про внесення змін до рішення міської ради від 11 березня 2020 року          

№ 17/40/VII; 

про безоплатне прийняття фондів ліквідованих установ у комунальну 

власність Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (1/2 частки 

квартири); 

про затвердження списку присяжних; 

про виділення коштів для співфінансування програми «Власний дім»; 

про виконання міської програми підтримки сімей на період до 2020 року; 

про затвердження Положення про Регіональний Центр раннього розвитку 

дитини у новій редакції; 

про затвердження Положення про центр комплексної реабілітації для дітей 

з інвалідністю Старокостянтинівської міської ради у новій редакції; 

про затвердження Положення про Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр у новій редакції;  

про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
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«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області в новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального некомерційного              

підприємства «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області в новій редакції; 

про затвердження Положення про управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради в новій редакції; 

про зміну засновника, назв та затвердження статутів закладів дошкільної 

освіти Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про затвердження Положення про муніципальний духовий оркестр 

Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про затвердження Положення про міський будинок культури 

Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального освітнього закладу в галузі 

культури мистецька школа «Художня школа» Старокостянтинівської міської 

ради в новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального освітнього закладу в галузі 

культури мистецька школа «Музична школа імені Миколи Кондратюка» 

Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про затвердження переліку адміністративних послуг та графіку роботи 

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради; 

про утворення віддалених робочих місць адміністраторів центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради; 

про хід виконання контрольних рішень міської ради та перенесення 

термінів виконання; 

про регулювання земельних відносин. 

 
 

 

Міський голова                             підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


