
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__12 березня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № ____72______ 

 

 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 2020 року 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Валентини ЯНЗЮК про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 2020 року та керуючись ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розділом 3 регламенту виконавчого 

комітету міської ради, затвердженого рішенням 5-ої сесії міської ради від             

15 квітня 2016 року № 10, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на                      

ІІ квартал 2020 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керівників 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

12 березня  2020 року № 72 

 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2020 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які 

виносяться 

Відповідальні 

за підготовку 

Термін 

подання 

проєктів 

Термін 

розгляду 
Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання 

плану роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради на І квартал 

2020 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

02.04.2020 09.04.2020 Валентина 

ЯНЗЮК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про підготовку 

освітніх закладів 

міста до нового 

2020/2021 

навчального 

року 

Тетяна 

БОНДАРЧУК – 

заступник 

міського голови 

02.04.2020 09.04.2020 Анатолій 

ПАСІЧНИК – 

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про підсумки 

проходження 

опалювального 

сезону 2019/2020 

року та 

організацію 

підготовки 

об’єктів 

житлово-

комунального 

господарства 

міста до роботи 

в зимових 

умовах  

Володимир 

БОГАЧУК- 

перший 

заступник 

міського голови 

16.04.2020 23.04.2020 Іван ГРОЗЯН -   

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету 

міської ради 
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1 2 3 4 5 

2020/2021 років     

Про хід 

виконання у 

2019 році 

Програми 

залучення 

інвестицій в 

економіку м. 

Старокостянти-

нів на 2011-2020 

роки 

Володимир 

БОГАЧУК- 

перший 

заступник 

міського голови 

16.04.2020 23.04.2020 Іван ГРОЗЯН -   

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про заходи щодо 

соціального 

захисту 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

16.04.2020 23.04.2020 Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу 

дитячої 

художньої 

школи 

Тетяна 

БОНДАРЧУК - 

заступник 

міського голови 

07.05.2020 14.05.2020 Василь 

МУЛЯР- 

начальник 

управління 

культурної 

політики і 

ресурсів 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про виконання 

Закону України 

від 08 вересня 

2005 року                

№ 2866-ІV «Про 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і  

Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської  

21.05.2020 28.05.2020 Наталія 

ШАБЕЛЬНИК- 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету  
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1 2 3 4 5 

чоловіків» ради   міської ради 

Про організацію 

роботи 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради щодо 

надання 

населенню міста 

пільг та субсидій 

на 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

04.06.2020 11.06.2020 Наталія 

ШАБЕЛЬНИК- 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про стан 

забезпечення 

пріоритетного 

права на сімейне 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

04.06.2020 

 

11.06.2020 Сергій 

ЧЕРНОВСЬ-

КИЙ – 

начальник 

служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради на ІІІ 

квартал 2020 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

18.06.2020 25.06.2020 Валентина 

ЯНЗЮК – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

 

ІІ. Організація виконання документів центральних органів виконавчої 

влади, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень 

міського голови 
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Перелік документів, організацію яких необхідно забезпечити у                  

ІІ кварталі 2020 року, знаходиться в заступників міського голови, керівників 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників 

міського голови: 

 

ІІІ.1. В оперативному порядку: 

 

травень 

про проведення в місті загальноукраїнської акції «За чисте довкілля» та 

Дня благоустрою. 

Вікторія ШЕВЧУК – завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

червень 

про результати перевірки в IІ кварталі 2020 року юридично-житлового 

відділу виконавчого комітету міської ради, відділу з питань фізичної культури 

і спорту виконавчого комітету міської ради щодо стану діловодства та 

дотримання вимог Інструкції з діловодства в виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету міської ради 04 квітня 2019 року № 116. 

Лілія МИХАЛЬЧУК - завідувач загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан впровадження в роботу установ, підприємств, організацій – 

джерел формування НАФ, що передають документи на зберігання до архівного 

відділу виконавчого комітету міської ради, постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 лютого 2018 року № 55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності». 

Наталя ЗАГОРУЙКО - завідувач архівного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ. 2.1. Законів України: 

 

квітень 

від 15 травня 2003 року № 755-VІ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 
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Юрій РЕШЕТНІК - завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» в 

частині доступу до персональних даних осіб, внесених до реєстру. 

Олена ІВАНОЩУК - завідувач відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

травень 

від 01 липня 2004 року № 1952-VI «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Юрій РЕШЕТНІК - завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ «Про запобігання корупції». 

Людмила БЛІЩ – завідувач відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 21 листопада 1992 року № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 20 вересня 2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

червень 

від 06 вересня 2005 року № 2807-ІV «Про благоустрій населених 

пунктів». 

Вікторія ШЕВЧУК - завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та  
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благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 05 листопада 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо планування території на місцевому рівні. 

Юрій ПОЛІЩУК - завідувач відділу 

містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

Людмила БЛІЩ – завідувач відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради. 

  

ІІІ. 2.2. Указів Президента України: 

 

квітень 

від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

травень 

від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи». 

Дмитро ПОЛІЩУК - завідувач відділу з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

червень 

від 23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі заходи щодо 
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вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних 

закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні»; 

Іван СТОРОЖУК - завідувач відділу з 

питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

 

квітень 

від 31 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській  областях санаторно-курортним лікуванням». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

травень 

 від 21 серпня 2018 року № 823 «Деякі питання здійснення державного 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

червень 

від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів». 

Василь БАБЮК - начальник відділу 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 
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червень 

від 22 серпня 2018 року № 617-р «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні». 

Сергій БЛІЩ – завідувач відділу 

інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 26 жовтня 2016 року № 777-р «Про затвердження плану заходів з 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року».  

Василь МУЛЯР - начальник управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.5. Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України: 

 

квітень 

від 10 квітня 2006 року № 105 «Про затвердження Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України». 

Вікторія ШЕВЧУК – завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ІІІ. 2.6. Наказу Міністерства освіти та науки України: 

 

квітень 

від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки 

булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 

освіти». 

Анатолій ПАСІЧНИК – начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

червень 

від 25 червня 2018 року № 676 «Про затвердження Інструкції з 

діловодства у закладах загальної середньої освіти». 

Наталя ЗАГОРУЙКО – завідувач 

архівного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 
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від 17 липня 2017 року № 708 «Про проведення дослідно - 

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково – 

методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково – 

методичного віртуального  STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017 – 

2021 роки». 

Анатолій ПАСІЧНИК – начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ. 2.7. Наказу МВС України: 

 

червень 

від 10 квітня 2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя 

людей на водних об’єктах України».  

Ігор МИХАЛЕЧКО - завідувач відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.8. Розпоряджень міського голови: 

 

травень 

від 06 лютого 2019 року № 33/2019-р «Про затвердження заходів з 

запобігання та протидії корупції у 2019-2020 роках». 

Людмила АВРАМЕНКО - завідувач відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради, 

Людмила БЛІЩ - завідувач відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради, 

Олександр ГАВРИЛОВСЬКИЙ - завідувач 

відділу сприяння діяльності депутатів 

виконавчого комітету міської ради, 

Валентина КАМІНСЬКА - заступник 

міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської 

ради, 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

червень 
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від 23 листопада 2018 року  № 380/2018-р «Про заходи щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству в місті Старокостянтинові на період до 

2022 року». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи: 

ІV.1. Організація в місті заходів у зв’язку з відзначенням державних та 

професійних дат: 

квітень 

Всесвітнього дня здоров’я (07); 

Благовіщення Пресвятої Богородиці (07); 

Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11); 

Дня пам’яток історії та культури (18); 

Дня довкілля (18); 

Світлого Христового Воскресіння, Великодня (19); 

Дня Чорнобильської трагедії (26); 

Дня охорони праці (28); 

 

травень 

Дня праці (01); 

Дня пам’яті та примирення (08); 

Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (08); 

Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09); 

Дня матері (10); 

Міжнародного дня сім’ї (15); 

Дня Європи (16); 

Дня пам’яті жертв політичних репресій (17); 

Дня пам’яті жертв геноциду (1944) кримськотатарського народу (18); 

Дня банківських працівників (20); 

Всесвітній день вишиванки (21); 

Дня перепоховання (1861) праху Тараса Шевченка, українського поета, 

художника, мислителя, на Чернечій горі, поблизу Канева (22); 

Дня слов’янської писемності і культури (24); 

Вознесіння Господнього (28); 

 

червень 

Міжнародного дня захисту дітей (01); 

Дня журналіста (06); 

Дня святої Трійці (07); 
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Дня працівників місцевої промисловості (07); 

Дня працівників легкої промисловості (14); 

Дня медичного працівника (21); 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22); 

Дня Державної служби (23); 

Дня Конституції України (28); 

Дня молоді (28). 

 

ІV. 2. Засідання: 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, 

зборів і обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, погашення 

податкового боргу та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Фінансове управління виконавчого 

комітету міської ради; 

 

комісії з визначення розміру та доцільності разової грошової допомоги 

виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

комісії з виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

малозабезпеченим громадянам. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

комісії з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних 

допомог та виплат. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

комісії з питань проведення капітального ремонту житла (заміна газового 

обладнання) пільговій категорії населення; 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

комісії по встановленню статусу учасника війни. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 
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спостережної комісії. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших грошових виплат. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

адміністративної комісії. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

 

громадської комісії з житлових питань. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

 

комісії з питань захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради; 

 

постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів. 

Відділ з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської 

ради; 

 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету міської ради. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами. 

Відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ради з питань безпеки життєдіяльності населення. 
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Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

опікунської ради при виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

координаційної Ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей при 

виконавчому комітеті міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

координаційної Ради з питань молодіжної політики. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/інфекції/СНІДу. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

робочої групи для проведення додаткових перевірок фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 
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робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

 

робочої групи з питань упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і 

запобігання виникненню стихійної торгівлі в м. Старокостянтинів. 

Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІV. 3. Наради: 

з керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів виконавчого комітету 

міської ради; 

щопонеділка, 

Микола МЕЛЬНИЧУК – міський голова. 

 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю керівництва 

виконавчого комітету міської ради). 

щопонеділка, 

Володимир БОГАЧУК – перший 

заступник міського голови. 

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                     Валентина ЯНЗЮК 
 

 

 


