
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_24 грудня 2020___ року                           Старокостянтинів                        № __269      . 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на 2021 рік 

  

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Валентини ЯНЗЮК про план роботи виконавчого комітету міської 

ради на 2021 рік та керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділом 3 регламенту виконавчого комітету 

міської ради, затвердженого рішенням 5-ї сесії міської ради від 15 квітня             

2016 року № 10, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на 2021 рік 

згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього 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  

24 грудня 2020 року № 269 

 

 

План роботи 

виконавчого комітету міської ради на 2021 рік 

 

 

Зміст заходу 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

І квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на ІV квартал 2020 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

Січень 

Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців у     

2020 році 

З метою 

інформування про 

роботу 

структурного 

підрозділу 

Січень 

Інна ПИЛИПЧУК - 

завідувач відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

адміністративної 

комісії при 

виконавчому комітеті 

міської ради у                  

2020 році 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 
Січень 

Ольга 

АНДРІЙЧУК - 

завідувач 

юридично-

житлового відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської ради за 

ІІ півріччя 2020 року 

З метою 

інформування про 

роботу 

структурного 

підрозділу 

Січень 

Юрій КОРЖУК - 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг - 

адміністратор  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

   виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про внесення змін до  

міської Програми 

розвитку освіти на 

2017-2021 роки  

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

Січень Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Звіт про роботу відділу 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради за                

2020 рік 

З метою 

інформування про 

роботу 

структурного 

підрозділу 

Січень Іван СТОРОЖУК - 

завідувач відділу 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження норм 

витрат на проведення 

спортивно-масових 

заходів та участь 

спортсменів у 

змаганнях 

З метою 

належного 

проведення 

спортивно-

масових заходів 

Січень Іван СТОРОЖУК - 

завідувач відділу 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян 

у виконавчому комітеті 

міської ради за 2020 рік 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

та визначення 

стану справ 

Січень Лілія 

МИХАЛЬЧУК - 

завідувач 

загального відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан військового 

обліку та бронювання 

військовозобов’язаних і 

призовників у 2020 році 

та організація 

військового обліку і 

бронювання в 2021 році 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

Січень Іван СТОРОЖУК - 

завідувач відділу 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу з 

питань реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету  

З метою 

інформування 

про роботу 

структурного  

Лютий Олена 

ІВАНОЩУК - 

завідувач відділу з 

питань  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

міської ради за ІІ 

півріччя 2020 року 

підрозділу  реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про хід виконання 

Програми охорони 

навколишнього 

природного середовища 

міста   

Старокостянтинова на 

2019 - 2023 роки за  

2020 рік 

З метою 

інформування 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

Лютий Вікторія ШЕВЧУК - 

завідувач відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан збереження 

пам’яток історії та 

мистецтва, які 

розташовані на 

території міста, 

закріплення шефів-

піклувальників 

З метою 

збереження 

пам’яток історії 

та мистецтва в 

місті 

 

Березень Василь МУЛЯР - 

начальник 

управління 

культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан забезпечення 

пріоритетного права на 

сімейне виховання  

дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених 

батьківського 

піклування 

З метою 

інформування 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

Березень Сергій 

ЧЕРНОВСЬКИЙ - 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження 

заходів з питань 

організації 

оздоровлення та 

відпочинку дітей міста 

в літній період                 

2021 року 

З метою 

координації 

діяльності 

виконавчих 

органів міської 

ради в організації 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей 

Березень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про хід виконання 

програми розвитку та  

З метою 

інформування  

Березень Вікторія  

ШЕВЧУК -  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

збереження зелених 

насаджень в                           

м. Старокостянтинів на 

2019 - 2023 роки за  

2020 рік 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

 завідувач відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

Програми соціально-

економічного розвитку 

м. Старокостянтинів на 

2020 рік 

З метою 

інформування 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

Березень Іван ГРОЗЯН -  

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про хід виконання у 

2020 році Програми 

«Питна вода міста 

Старокостянтинова на 

2012 - 2020 роки» 

З метою 

інформування 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

Березень Іван ГРОЗЯН - 

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської ради 

на ІІ квартал 

2021 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Березень Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІІ квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на І квартал 2021 року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

Квітень Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

Про підсумки 

проходження 

опалювального сезону 

2020/2021 року та 

організацію підготовки 

об’єктів житлово-

комунального 

господарства міста до 

роботи в зимових 

умовах 2021/2022 років 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Квітень Іван ГРОЗЯН - 

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підготовку освітніх 

закладів міста до нового 

2020/2021 навчального 

року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Квітень Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про організацію роботи 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради щодо 

призначення і виплати 

державної соціальної 

допомоги сім’ям з 

дітьми 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

Квітень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Травень Василь МУЛЯР - 

начальник 

управління 

культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про реалізацію заходів 

щодо соціального 

захисту багатодітних 

сімей у місті, 

поліпшення їх 

державної підтримки та 

створення сприятливих  

З метою 

інформування 

про виконання 

законодавчого 

акта та 

визначення стану 

справ 

Травень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

умов виховання дітей в 

таких сім’ях 

  комітету міської 

ради 

Про стан організації 

харчування в закладах 

дошкільної та загальної 

середньої освіти міста у 

2021 році 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Травень Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан ведення 

обліку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Червень Сергій 

ЧЕРНОВСЬКИЙ - 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про організацію роботи 

щодо проведення 

атестації робочих місць 

за умовами праці 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Червень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської ради 

на ІІІ квартал 

2021 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Червень Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІІІ квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на ІІ квартал 2021 року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу щодо  

Липень Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого  



 

7 

Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

 виконання 

запланованих 

заходів 

 комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської ради за 

І півріччя 2021 року 

З метою 

інформування 

про роботу 

структурного 

підрозділу 

Липень Юрій КОРЖУК - 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг - 

адміністратор 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян 

за І півріччя 2021 року  

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Липень Лілія 

МИХАЛЬЧУК - 

завідувач 

загального відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу юридично-

житлового відділу 

виконавчого комітету 

міської ради за І 

півріччя 2021 року 

З метою 

інформування 

про роботу 

структурного 

підрозділу 

Липень Ольга  

АНДРІЙЧУК - 

завідувач 

юридично-

житлового відділу 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

комунальних служб 

міста щодо виявлення 

та ліквідації 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ за I 

півріччя 2021 року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Липень Вікторія  

ШЕВЧУК - 

завідувач - відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

постанови Кабінету 

Міністрів України від  

З метою 

інформування 

про роботу  

Липень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

17 квітня 2019 року            

№ 373 «Деякі питання 

надання житлових 

субсидій та пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг у 

грошовій формі» 

консультативно-

дорадчого органу 

та визначення 

стану справ 

 управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу відділу з 

питань реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради за І 

півріччя 2021 року 

З метою 

інформування 

про роботу 

структурного 

підрозділу та 

визначення стану 

справ 

Серпень Олена  

ІВАНОЩУК - 

завідувач відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу комісії з 

обстеження зелених 

насаджень, що 

підлягають видаленню 

чи пересадженню, на 

території міста 

Старокостянтинова за I 

півріччя 2021 року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Серпень Вікторія  

ШЕВЧУК - 

завідувач відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про реалізацію заходів 

з підтримки соціально-

незахищених верств 

населення, 

передбачених Міською 

програмою соціального 

захисту населення до 

2026 року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Серпень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан підготовки 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти 

міста до нового 

2021/2022 навчального 

року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Серпень Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

   ради 

Про затвердження 

мережі закладів освіти 

міста на 2021/2022 

навчальний рік 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Серпень-

Вересень 

Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження 

контингенту учнів у  

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладах на 2021-2022 

навчальний рік 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Вересень Василь МУЛЯР - 

начальник 

управління 

культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу Ради з 

питань безпечної 

життєдіяльності 

населення 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Вересень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про організацію роботи 

щодо здійснення 

заходів у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому 

насильству Старо-

костянтинівським 

міським Кризовим 

центром 

З метою 

інформування 

про діяльність та 

визначення стану 

справ 

Вересень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан підготовки 

об’єктів житлово-

комунального 

господарства міста до 

роботи в осінньо-

зимових               умовах 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Вересень Іван ГРОЗЯН - 

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

2021 - 2022 років   ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської ради 

на IV квартал 

2021 року 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Вересень Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

ІV квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

на ІІІ квартал 2021 року 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу 

щодо виконання 

запланованих 

заходів 

Жовтень Валентина  

ЯНЗЮК - керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

Про реалізацію Закону 

України від 17 січня  

2019 року № 2671-VIII 

«Про соціальні 

послуги» 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу щодо 

виконання 

запланованих 

заходів 

Жовтень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

Регіонального центру 

раннього розвитку 

дитини на виконання 

міської програми 

підтримки сімей на 

період до 2025 року 

З метою 

інформування 

про діяльність 

реабілітаційної 

установи та 

визначення стану 

справ 

Жовтень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання заходів з 

питань оздоровлення та 

відпочинку дітей міста  

З метою 

інформування 

про проведену  

Листопад Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник  
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

в літній період          

2021 року 

роботу та 

визначення стану 

справ 

 управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

територіального центру 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) виконавчого 

комітету Старо-

костянтинівської 

міської ради в умовах 

створення Старо-

костянтинівської 

об’єднаної 

територіальної громади 

З метою 

інформування 

про діяльність 

соціальної 

установи та 

визначення стану 

справ 

Листопад Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про бібліотечне 

обслуговування 

мешканців 

Старокостянтинівської 

об’єднаної 

територіальної громади 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Грудень Василь МУЛЯР - 

начальник 

управління 

культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу комісії з 

питань захисту прав 

дитини виконавчого 

комітету міської ради 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Грудень Сергій 

ЧЕРНОВСЬКИЙ - 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

Комплексної програми 

розвитку фізичної 

культури і спорту в              

м. Старокостянтинів на 

2017-2021 рік 

З метою 

інформування 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

Грудень Іван СТОРОЖУК - 

завідувач відділу 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

Про виконання міської 

Програми розвитку 

освіти на                 

2017/2021 роки                    

З метою 

інформування 

про виконання 

затверджених 

завдань та 

визначення стану 

справ 

Грудень Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання рішення 

сесії міської ради                 

від 28 серпня 2020 року 

№ 23/42/VII «Про 

створення центру 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників Старо-

костянтинівської 

міської ради» 

З метою 

інформування 

про проведену 

роботу та 

визначення стану 

справ 

Грудень Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу центру 

комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Старокостянтинівської 

міської ради на 

виконання  Закону 

України від 21 березня 

1991 року № 875-XII 

«Про основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

З метою 

інформування 

про виконання 

законодавчого 

акту та 

визначення стану 

справ 

Грудень Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради на 2022 рік 

З метою 

колективного 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Грудень Валентина  

ЯНЗЮК – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого 

З метою 

колективного  

Грудень Валентина  

ЯНЗЮК -  
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

комітету міської ради 

на І квартал 

2022 року 

обговорення та 

узгодження 

основних 

напрямків 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 керуючий справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

ІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 

оперативному порядку заступників міського голови: 

Визначаються квартальними планами роботи виконавчого комітету міської 

ради 

 

ІІІ. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної 

адміністрації, виконавчого комітету міської ради, міського голови 

1 2 3 4 

Перелік нормативно-

правових актів, 

реалізація яких буде 

контролюватись, 

визначається 

квартальними планами 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

Необхідність 

здійснення 

постійного 

контролю за 

виконанням 

зазначених 

нормативно-

правових актів 

Протягом 

кварталів 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

ІV. Організаційно-масові заходи 

IV.1. Організація в місті заходів, пов’язаних з відзначенням у 2021 році 

(буде визначено квартальними планами роботи виконавчого комітету міської 

ради); 

ІV.2. Засідання колегій управлінь, комісій, координаційних рад, комітетів, 

робочих груп, інших дорадчих органів визначаються квартальними планами 

роботи виконавчого комітету міської ради; 

IV.3. Проведення нарад визначається квартальними планами роботи 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                           Валентина ЯНЗЮК 

 


