
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____16 лютого  2023_ року                        м. Старокостянтинів          № _______51/2023-р_ 

 

 

Про скликання 17-ї сесії 

міської ради 

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 17-у сесію міської ради 03 березня 2023 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 прийняття звернення; 

про результати діяльності Хмельницької окружної прокуратури на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади за 2022 рік; 

про затвердження звіту про виконання бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за 2022 рік; 

про використання резервного фонду бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за 2022 рік; 

про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2023 рік; 

про затвердження Стратегії розвитку Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 - 2027 роки в новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради в 

новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

в новій редакції; 

про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2021 року                  

№ 13/8/VIII; 

про включення об’єктів нерухомого майна до Переліку першого та другого 

типу об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

https://starkon.gov.ua/index.php/2011-11-21-12-52-25/2011-11-21-12-54-18/2012-06-08-07-40-14/item/3314-pro-khid-vykonannia-u-2020-rotsi-prohramy-pytna-voda-mista-starokostiantynova-na-20122020-roky
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про прийняття в комунальну власність безхазяйного майна; 

про закріплення майна за комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

на праві господарського відання; 

про закріплення майна за комунальним закладом культури «Історико-

культурний центр-музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської 

ради на праві оперативного управління; 

про передачу та закріплення майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на праві оперативного 

управління; 

про передачу та закріплення майна комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на праві господарського 

відання; 

про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2021 року                                     

№ 21/8/VIII; 

про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого; 

про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки; 

про виконання Програми відшкодування вартості харчування учнів 

загальноосвітніх закладів м. Старокостянтинів на 2018 - 2022 роки; 

про організацію харчування в закладах освіти Старокостянтинівської 

міської територіальної громади у 2023 році; 

про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«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 виконання міської цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2019 - 2022 роки; 

про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Старокостянтинівської міської територіальної громади на                

2023 - 2026 роки; 

про виконання міської програми «Спортивно - ігровий майданчик» на                     

2019 - 2022 роки; 

про затвердження програми «Спортивно - ігровий майданчик в 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді» на 2023 - 2027 роки; 

про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на                           

2023 - 2025 роки; 

про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2022 року
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№ 47/15/VIII; 

про хід виконання контрольних рішень міської ради та перенесення термінів 

виконання; 

про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2022 року          

№ 43/15/VIII; 

про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2022 року                   

№ 44/15/VIII; 

про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2022 року                    

№ 45/15/VIII; 

про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2022 року                

№ 46/15/VIII; 

про регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК 


