
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

04 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 371/2019–р 

 

 

Про скликання 39-ї сесії міської 

ради 
 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 39-у сесію міської ради 20 грудня 2019 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 внесення змін до рішення міської ради від 16 листопада 2018 року 

№ 2/37/VII «Про надання одноразової матеріальної допомоги»; 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

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

№ 24 «Про Комплексну програму спільних дій Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щодо профілактики 

злочинності на 2016-2020 роки»; 

про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року 

№ 5/32/VII «Про затвердження Програми надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України Старокостянтинівського гарнізону 

на 2019-2020 роки»; 

про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців 

2019 року; 

про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік; 

про бюджет міста на 2020 рік; 

про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2020 рік; 

про затвердження Статуту комунального підприємства комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

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

2017 року № 8 «Про затвердження програм діяльності та розвитку підприємств 
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комунальної власності міста на 2018 – 2020 роки»; 

про внесення змін до рішення міської ради від 16 листопада 2018 року 

№ 27/31/VII «Про затвердження Програми діяльності та розвитку 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2019 – 2021 роки»; 

про регулювання земельних відносин; 

про хід виконання програми зайнятості населення міста 

Старокостянтинова до 2022 року; 

про реорганізацію структурних підрозділів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


