
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

25 березня 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № _84__ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІІ квартал 

2021 року 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК про план роботи 

виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2021 року та керуючись 

статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розділом 3 Регламенту виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради від 11 лютого 2021 року № 48, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на ІІ квартал 2021 року згідно з 

додатком. 

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, керуючого справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

25 березня 2021 року № 84 

 

План 

роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2021 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які 

виносяться 

Відповідальні 

за підготовку 

Дата 

подання 

проєктів 

Дата 

розгляду 

Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання 

плану роботи 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

на І квартал 

2021 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

08.04.2021 15.04.2021 Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Про 

підготовку 

освітніх 

закладів міста 

до нового 

2021/2022 

навчального 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

08.04.2021 15.04.2021 Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підсумки 

проходження 

опалювально-

го сезону 

2020/2021 

років та 

організацію 

підготовки 

об’єктів 

житлово-

комунального 

господарства 

міста до  

Володимир 

БОГАЧУК - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22.04.2021 29.04.2021 Світлана  

ОВЧАР – 

начальник 

управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

інфраструктури   

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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1 2 3 4 5 

роботи в 

зимових 

умовах 

2021/2022 

років 

    

Про 

організацію 

роботи 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

щодо 

призначення і 

виплати 

державної 

соціальної 

допомоги 

сім’ям з 

дітьми 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22.04.2021 29.04.2021 Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан 

організації 

харчування в 

закладах 

дошкільної та 

загальної 

середньої 

освіти міста у 

2021 році 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

06.05.2021 13.05.2021 Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

початкових 

спеціалізова-

них 

мистецьких 

навчальних 

закладів 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостян- 

20.05.2021 27.05.2021 Олександр 

АФАНАСЬЄВ - 

начальник 

управління 

культурної 

політики і 

ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 
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1 2 3 4 5 

 тинівської 

міської ради, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  ради 

Про 

реалізацію 

заходів щодо 

соціального 

захисту 

багатодітних 

сімей в місті, 

поліпшення їх 

державної 

підтримки та 

створення 

сприятливих 

умов 

виховання 

дітей в таких 

сім’ях 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

20.05.2021 27.05.2021 Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан 

ведення 

обліку  дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

03.06.2021 10.06.2021 Сергій 

ЧЕРНОВСЬКИЙ - 

начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про 

організацію 

роботи щодо 

проведення 

атестації 

робочих місць 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

03.06.2021 10.06.2021 Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 
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1 2 3 4 5 

за умовами 

праці 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  комітету міської 

ради 

Про план 

роботи 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

на ІІІ квартал 

2021 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

17.06.2021  24.06.2021  Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

 

ІІ. Організація виконання документів центральних органів виконавчої 

влади, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень 

міського голови 

 

Перелік документів, організацію яких необхідно забезпечити у                         

ІІ кварталі 2021 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: 

 

квітень 

про виконання вимог постанови Центральної виборчої комісії від             

26 січня 2021 року № 24 «Про заходи щодо забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про Державний реєстр виборців» у зв’язку зі змінами 

адміністративно-територіального устрою України, утворенням та 

реорганізацією районних державних адміністрацій». 

Інна ПИЛИПЧУК - начальник відділу 

ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету міської ради; 

 

про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Анатолій ПАСІЧНИК – начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  
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червень 

про виконання протокольних доручень міського голови на нараді з 

керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

Лілія МИХАЛЬЧУК – начальник 

загального відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

 

про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті міської ради 

при роботі з вхідними документами за І півріччя 2021 року. 

Лілія МИХАЛЬЧУК – начальник 

загального відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

 

про стан виконання Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х (в частині виконання  

статті 197 «Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації 

місця проживання»).  

Олена ІВАНОЩУК - начальник відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради;  

 

ІІІ. 2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ. 2.1. Законів України: 

 

квітень 

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

Людмила БЛІЩ - начальник відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради; 

 

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

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Юрій РЕШЕТНІК - начальник відділу, 

державний реєстратор відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 
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травень 

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

пунктів». 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту». 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

 

від 21 листопада 1992 року № 2811-ХІІ «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 11 грудня 2003 року № 1382-ІV «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» в частині особливостей реєстрації 

місця проживання бездомних осіб. 

Олена ІВАНОЩУК - начальник відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради;  

 

червень 

від 06 вересня 2012 року № 5203-VІ «Про адміністративні послуги». 

Юрій КОРЖУК - начальник центру 

надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради; 

 

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

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Юрій РЕШЕТНІК - начальник відділу, 

державний реєстратор відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого 

комітету міської ради; 

 

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

діяльності» щодо організації роботи, пов’язаної із упорядкуванням адрес 

об’єктів нерухомого майна. 
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Руслан БИЛИНА - начальник управління 

містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету міської 

ради;   

 

від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю». 

Іван СТОРОЖУК - начальник відділу 

молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації» в частині оприлюднення офіційної 

інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Сергій БЛІЩ - начальник відділу 

інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 21 листопада 2002 року № 229 - IV «Про охорону праці». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

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

самоврядування». 

Людмила БЛІЩ - начальник відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 07 липня 2011 року № 3613-VІ «Про Державний земельний кадастр». 

Валентина ТАРАСЮК - начальник 

управління земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради.  

 

ІІІ. 2.2. Указів Президента України: 

 

квітень 

від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 
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травень 

від 21 вересня 2020 року № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав 

осіб, які постраждали від такого насильства». 

 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 21 липня 2008 року № 640/2008 «Про пріоритети розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні».  

Іван СТОРОЖУК - начальник відділу 

молоді та спорту  виконавчого комітету 

міської ради; 

 

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

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

 

червень 

від 29 січня 2021 року № 32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ІІІ. 2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

 

квітень 

від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

травень 

від 29 липня 2020 року № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту 

з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 
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червень 

від 31 березня 2015 року № 179 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної                   

операції». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов» (про впорядкування квартирного 

обліку та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства 

України). 

Ольга АНДРІЙЧУК - начальник 

юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до 

дій за призначенням органів управління та сил  цивільного захисту». 

Ігор МИХАЛЕЧКО - начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ІІІ. 2.4. Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

 

квітень 

від 03 лютого 2021 року № 84-р «Про затвердження плану заходів щодо 

підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 

креативних індустрій та туризму». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

червень 

від 15 листопада 2017 року № 909 «Про схвалення Стратегії інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2020 року». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 
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від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників». 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ІІІ. 2.5. Наказу Міністерства юстиції України: 

 

квітень 

від 12 липня 2014 року № 1188/5 «Про затвердження Переліку типових 

видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, 

які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, 

установ і організацій». 

Наталя ЗАГОРУЙКО - начальник архівного 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

ІІІ. 2.6. Наказу Міністерства внутрішніх справ України: 

 

червень 

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

людей на водних об’єктах України». 

Ігор МИХАЛЕЧКО - начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ІІІ. 2.7. 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 - начальник  відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ІІІ. 2.8. Наказу  Міністерства молоді та спорту України: 

 

квітень 

від 03 серпня 2017 року № 3284 «Про затвердження Національного знаку 

якості та критеріїв якості для молодіжних центрів». 
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Іван СТОРОЖУК - начальник відділу 

молоді та спорту  виконавчого комітету 

міської ради; 

 

 

ІІІ. 2.10. Рішення виконавчого комітету міської ради: 

 

травень 

від 10 жовтня 2019 року № 313 «Про затвердження Положення про 

порядок надання грошової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення міста Старокостянтинова та складу комісії з визначення доцільності 

та розміру грошової допомоги». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ІІІ. 2.11. Розпорядження міського голови: 

 

квітень 

від 08 жовтня 2019 року № 308/2019-р «Про затвердження Положення 

про порядок ведення договірної роботи». 

 

Наталія КОТ - 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 довкілля (17); 

Дня пам’яток історії та культури (18); 

Дня Чорнобильської трагедії (26); 

Дня охорони праці (28); 

травень 

Дня праці (01); 

Пасхи (Великодня) (02); 

Дня пам’яті та примирення (08); 

Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (08); 

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

Міжнародного дня сім’ї (15); 

Дня Європи (15); 

Дня пам’яті жертв політичних репресій (16); 

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

Дня банківських працівників (20); 

Всесвітній день вишиванки (20); 

Дня перепоховання на Чернечій горі, поблизу Канева, праху Тараса Шевченка - 

українського поета, художника, мислителя (1861) (22); 

Дня слов’янської писемності і культури (24); 

 

червень 

Міжнародного дня захисту дітей (01); 

Дня журналіста (06); 

Дня працівників місцевої промисловості (06); 

Вознесіння Господнього (10); 

Дня працівників легкої промисловості (13); 

Дня медичного працівника (20); 

Дня батька (20); 

Дня Святої Трійці (20); 

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

Дня Державної служби (23); 

Дня молоді (27); 

Дня Конституції України (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 доцільності та розміру грошової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення.  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної 

допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 
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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 для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

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. 

Юридичний відділ виконавчого комітету міської 

ради; 

 

громадської комісії з житлових питань. 

Юридичний 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. 

Управління земельних ресурсів  виконавчого 

комітету міської ради; 
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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 безпечної життєдіяльності населення при виконавчому 

комітеті міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

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

розвитку, запобігання домашньому насильству 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. 

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. 

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 
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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; 

 

робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

 

робочої групи з питань упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і 

запобігання виникнення 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 - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


