
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__25 серпня 2022_ року           м. Старокостянтинів                      № __222/2022-р___ 

 

 

Про проведення семінарів з 

підвищення професійної 

кваліфікації 

 

 

З метою підвищення професійної кваліфікації старост старостинських 

округів Старокостянтинівської міської територіальної громади та працівників 

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 

(його віддалених робочих місць) у частині належної організації і надання 

якісних адміністративних послуг, керуючись статтею 42 Закону України             

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Суб’єктам надання адміністративних послуг – структурним підрозділам 

виконавчого комітету міської ради забезпечити організацію та проведення 

семінарів з підвищення професійної кваліфікації старост старостинських 

округів Старокостянтинівської міської територіальної громади та працівників 

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 

(його віддалених робочих місць) згідно з графіком, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

25 серпня 2022 року № 222/2022-р 

 

 

Графік  

проведення семінарів з підвищення професійної кваліфікації 

старост старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади та працівників центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету міської ради (його віддалених робочих місць) 

 

№ 

з/п 

Дата та час 

проведення 

семінару 

Назва суб’єкта надання 

адміністративних послуг, що 

проводить семінар 

Місце проведення 

семінару 

1 2 3 4 

1 

14 вересня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради 

Приміщення управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

(сесійна зала) 

2 

21 вересня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Відділ з питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого комітету міської 

ради 

3 

28 вересня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Управління містобудування, 

архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 

комітету міської ради 

4 

05 жовтня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Відділ з питань охорони, 

раціонального використання 

природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого 

комітету міської ради 

Управління земельних 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

5 

12 жовтня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Юридичний відділ 

виконавчого комітету міської 

ради 

Відділ комунального майна 

виконавчого комітету міської 

ради 

6 

19 жовтня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету міської 

ради 



2 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

7 

26 жовтня 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Відділ з питань державної 

реєстрації виконавчого 

комітету міської ради 

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

міської ради                          

(вул. Острозького, 66,               

м. Старокостянтинів) 

8 

02 листопада 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської 

ради 

Приміщення управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

(сесійна зала) 

9 

09 листопада 

2022 року         

14 год. 00 хв. 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради 


