
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

25 березня 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № _92__ 

 

 

Про затвердження класифікатору адресатів - 

кореспондентів у діловодстві виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Для підвищення ефективності роботи пошукової системи документів у 

виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради, керуючись           

статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити класифікатор адресатів - кореспондентів у діловодстві 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради» (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14 лютого 2019 року № 65 «Про затвердження класифікатору 

адресатів - кореспондентів у діловодстві виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради». 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

міської ради  

25 березня 2021 року № 92 

 

Класифікатор 

адресатів-кореспондентів у діловодстві виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

адресатів-

кореспон-

дентів 

Назва адресатів-кореспондентів 

1 2 

01 Міська рада та її виконавчий комітет 

02 Керівництво міської ради та її виконавого комітету 

03 Загальний відділ виконавчого комітету міської ради 

04 Організаційно-контрольний відділ виконавчого комітету міської 

ради 

05 Юридичний відділ виконавчого комітету міської ради 

06 Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

07 Відділ з кадрової служби виконавчого комітету міської ради 

08 Відділ внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

09 Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого 

комітету міської ради 

10 Профспілкова організація 

11 Відділ режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами виконавчого комітету міської ради 

12 Відділ забезпечення діяльності міської ради виконавчого комітету 

міської ради 

13 Відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради 

14 Баглаївський старостинський округ 

15 Березненський старостинський округ 

16 Великомацевицький старостинський округ 

17 Великочернятинський старостинський округ 

18 Вербородинський старостинський округ 

19 Веснянський старостинський округ 

20 Волице-Керекешинський старостинський округ 

21 Воронковецький старостинський округ 

22 Григорівський старостинський округ 

23 Губчанський старостинський округ 

24 Іршиківський старостинський округ 

25 Капустинський старостинський округ 

26 Красносільський старостинський округ 
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27 Огіївський старостинський округ 

28 Пашковецький старостинський округ 

29 Пеньківський старостинський округ 

30 Радковецький старостинський округ 

31 Решнівецький старостинський округ 

32 Росолівецький старостинський округ 

33 Самчиківський старостинський округ  

34 Сахновецький старостинський округ 

35 Стецьківський старостинський округ 

36 Фінансове управління виконавчого комітету міської ради 

37 Управління містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради 

38 Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради 

39 Управління освіти виконавчого комітету міської ради 

40 Управління економіки виконавчого комітету міської ради 

41 Управління житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської ради 

42 Управління земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради 

43 Управління з розвитку аграрного сектору та сільських територій 

виконавчого комітету міської ради  

44 Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

45 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради 

46 Архівний відділ виконавчого комітету міської ради 

47 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради 

48 Відділ мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету 

міської ради 

49 Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

50 Відділ з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради 

51 Відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради 

52 Відділ з питань реєстрації місця проживання виконавчого 

комітету міської ради 

53 Відділ комунального майна виконавчого комітету міської ради 

54 Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради 

55 Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету  
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 міської ради 

56 Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради 

57 Старокостянтинівський міський Кризовий центр 

58 Регіональний Центр раннього розвитку дитини 

59 Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

60 Працівники виконавчого комітету міської ради, комунальних 

підприємств 

61 Господарська група 

62 Комунальні підприємства міста 

63 Підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці 

64 Фізичні особи 

65 Громадські об’єднання, політичні партії 

66 Верховна Рада України 

67 Офіс Президента України 

68 Кабінет Міністрів України, Міністерства України 

69 Хмельницька обласна державна адміністрація та її структурні 

підрозділи 

70  Хмельницька районна державна адміністрація та її структурні 

підрозділи 

71 Районні ради, міські ради та їх виконавчі комітети 

72 Депутати рад усіх рівнів 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


