
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__29 вересня 2022 року             м. Старокостянтинів                         № __331____________ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на                           

ІV квартал 2022 року 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК про план роботи 

виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2022 року та керуючись 

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

Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, який 

затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 лютого                    

2021 року № 48, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на                            

ІV квартал 2022 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                                           

29 вересня 2022 року № 331 

 

 

План 

роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2022 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які 

виносяться 

Відповідальні за 

підготовку 

Термін 

подання 

проєктів 

Термін 

розгляду 
Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання 

плану роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради за III 

квартал 2022 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

06 жовтня 

2022 року 

13 жовтня 

2022 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Про стан 

виконання 

делегованих 

повноважень 

управлінням 

земельних 

ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради відповідно 

до Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» за 9 

місяців 2022 року 

Олександр 

СТЕПАНИШИН - 

секретар 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

06 жовтня 

2022 року 

13 жовтня 

2022 року 

Валентина 

ТАРАСЮК - 

начальник 

управління 

земельних 

ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про забезпечення 

участі 

спортсменів  

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник  

20 жовтня 

2022 року 

27 жовтня 

2022 року 

Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 



2 

 

1 2 3 4 5 

Старокостян-

тинівської 

дитячо-

юнацької 

спортивної 

школи у 

міських, 

обласних, 

державних та 

міжнародних 

змаганнях 

міського голови 

з питань 

діяльності вико-

навчих органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про стан 

виплати 

заробітної 

плати та 

легалізації 

зайнятості на 

підприємствах, 

установах та 

організаціях 

Старокостян-

тинівської 

міської 

територіальної 

громади 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

20 жовтня 

2022 року 

27 жовтня 

2022 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого  

комітету 

міської ради 

Про роботу 

Регіонального 

центру ранньо-

го розвитку 

дитини на 

виконання 

міської прог-

рами підтрим-

ки сімей на 

період до 2025 

року 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

20 жовтня 

2022 року 

27 жовтня 

2022 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу 

тимчасової 

комісії для 

Володимир 

БОГАЧУК - 

заступник 

03 листопада 

2022 року 

10 листопада 

2022 року 

Вікторія 

ШЕВЧУК - 

начальник 



3 

 

1 2 3 4 5 

здійснення 

контролю за 

недопущенням 

спалювання 

сухої 

рослинності 

або її залишків, 

побутового 

сміття 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  відділу з питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан справ 

у сфері 

охорони 

здоров’я на 

території 

Старокостян-

тинівської 

міської 

територіальної 

громади за 9 

місяців 2022 

року 

 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань  

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

03 листопада 

2022 року 

10 листопада 

2022 року 

Любов   

БОНДАР - 

начальник 

управління 

охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

відділу з 

кадрової 

служби 

виконавчого 

комітету 

міської ради за 

10 місяців          

2022 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської              

міської ради 

03 листопада 

2022 року 

10 листопада 

2022 року 

Людмила         

БЛІЩ - 

начальник 

відділу з 

кадрової 

служби 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про 

організацію 

роботи у сфері 

управління 

майном 

Микола       

КОШИК - 

заступник 

міського голови 

з питань 

17 листопада 

2022 року 

24 листопада 

2022 року 

Олександр 

НІКОЛАЙЧУК - 

начальник 

відділу 

комунального  



4 

 

1 2 3 4 5 

Старокостянти-

нівської 

міської 

територіальної 

громади 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  майна 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу 

Старокостянти-

нівської 

дитячо-

юнацької 

спортивної 

школи 

Старокостянти-

нівської 

міської ради 

Хмельницької 

області за 10 

місяців           

2022 року 

Валентина 

КАМІНСЬКА -

заступник 

міського голови 

з питань діяль-

ності виконав-

чих органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

17 листопада 

2022 року 

24 листопада 

2022 року 

Анатолій 

ПАСІЧНИК -

начальник 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про роботу 

територіально-

го центру 

соціального 

обслугову-

вання (надання 

соціальних 

послуг) 

виконавчого 

комітету 

міської ради в 

умовах 

реалізації 

Закону України 

від 17 січня   

2019 року               

№ 2671-VІІІ 

«Про соціальні 

послуги» 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

17 листопада 

2022 року 

24 листопада 

2022 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 



5 

 

1 2 3 4 5 

Про хід 

виконання 

Закону України 

від 07 грудня 

2017 року                            

№ 2229-VІІІ 

«Про 

запобігання та 

протидію 

домашньому 

насильству» 

протягом 2022 

року 

Ольга ТРОЯН -

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

08 грудня 

2022 року 

15 грудня 

2022 року 

Наталія КОТ -

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підсумки 

проведення 

екологічно-

освітньої акції, 

присвяченої 

Дню вторинної 

переробки 

Володимир 

БОГАЧУК - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

08 грудня 

2022 року 

15 грудня 

2022 року 

Вікторія 

ШЕВЧУК - 

начальник відділу 

з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про схвалення 

Проєкту 

бюджету 

Старокостянти-

нівської міської 

територіальної 

громади на             

2023 рік 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

08 грудня 

2022 року 

15 грудня 

2022 року 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 
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1 2 3 4 5 

Про 

затвердження 

звіту про 

виконання 

фінансового 

плану 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Старокостян-

тинівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Хмельницького 

району 

Хмельницької 

області за                 

ІІІ квартал           

2022 року 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

08 грудня 

2022 року 

15 грудня 

2022 року 

Любов БОНДАР - 

начальник 

управління 

охорони здоров’я 

та медичного 

забезпечення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про 

затвердження 

звіту про 

виконання 

фінансового 

плану 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Старокостян-

тинівська 

багатопрофільна 

лікарня» 

Старокостянти- 

нівської міської 

ради 

Хмельницького 

району 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокстянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

08 грудня 

2022 року 

15 грудня 

2022 року 

Любов БОНДАР - 

начальник 

управління 

охорони здоров’я 

та медичного 

забезпечення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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1 2 3 4 5 

Хмельницької 

області за         

ІІІ квартал           

2022 року 

    

Про роботу 

відділу 

бухгалтерського 

обліку 

виконавчого 

комітету міської 

ради за 2022 рік 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Людмила 

АВРАМЕНКО - 

начальник відділу 

бухгалтерського 

обліку 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про реалізацію 

заходів щодо 

профілактики 

ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу, 

допомоги та 

лікування ВІЛ-

інфікованих, 

хворих на СНІД 

та туберкульоз 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Любов БОНДАР - 

начальник 

управління 

охорони здоров’я 

та медичного 

забезпечення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Ольга               

ТРОЯН -

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Сергій 

ЧЕРНОВСЬКИЙ - 

начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
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1 2 3 4 5 

Про роботу 

центру 

комплексної 

реабілітації для 

дітей з 

інвалідністю 

Старокостянти-

нівської міської 

ради на 

виконання 

Закону України 

від 21 березня 

1991 року                 

№ 875-XII «Про 

основи 

соціальної 

захищеності осіб 

з інвалідністю в 

Україні» 

Ольга ТРОЯН -

заступник 

міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Наталія КОТ -

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

спостережної 

комісії при 

виконавчому 

комітеті міської 

ради 

Ольга ТРОЯН - 

заступник 

міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету міської 

ради на 2023 рік 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами вико-

навчого комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Про план роботи 

виконавчого 

комітету Старо-

костянтинівської 

міської ради   на 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

22 грудня 

2022 року 

29 грудня 

2022 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого  
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1 2 3 4 5 

І квартал           

2023 року 

   комітету Староко-

стянтинівської 

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                             

ІV кварталі 2022 року, знаходиться в заступників міського голови, керівників 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради: 

 

ІІІ. 1. В оперативному порядку: 

 

жовтень 

 

про стан розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Альона ПАСІЧНИК - начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської ради;  

 

листопад 

 

про практичні аспекти організації освітнього процесу в дистанційному 

форматі в закладах дошкільної освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади в умовах воєнного стану. 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан проведення комплексу збирання сільськогосподарських                   

культур та сівби озимих під урожай 2023 року сільськогосподарськими 

підприємствами у Старокостянтинівській міській територіальній громаді. 

Іван ОВЧАР - начальник управління з 

розвитку аграрного сектору та сільських 

територій виконавчого комітету міської ради; 

 

грудень 
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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 в IV кварталі  2022 року. 

Лілія МИХАЛЬЧУК - начальник загального 

відділу виконавчого комітету  міської ради; 

 

про результати перевірки відділу з кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради щодо стану ведення діловодства. 

Лілія МИХАЛЬЧУК - начальник загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про впровадження Концепції Нової української школи у 5 класах. 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан утримання та виховання прийомних дітей. 

Сергій ЧЕРНОВСЬКИЙ - начальник служби у 

справах дітей виконавчого комітету міської 

ради; 

 

про впорядкування документів науково-технічної документації 

національного архівного фонду, які створюються в діяльності                      

підприємств, установ і організацій Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

Наталя ЗАГОРУЙКО - начальник архівного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2. У порядку контролю за виконанням: 

 

ІІІ. 2.1. Законів України: 

жовтень 

 

від 20 вересня 2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

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

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 
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Олеся ГРИНЧУК - в.о. начальника відділу з 

питань державної реєстрації виконавчого 

комітету міської ради; 

 

листопад 

 

від 01 січня 2016 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації». 

Іван СТОРОЖУК - начальник відділу молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

від 05 листопада 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 22 червня 2017 року № 2119-VІІІ «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання». 

Світлана ОВЧАР - начальник управління 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської 

ради; 

 

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

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Олеся ГРИНЧУК - в.о. начальника відділу з 

питань державної реєстрації виконавчого 

комітету  міської ради; 

 

від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII «Про охорону атмосферного повітря». 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 11 серпня 2013 року № 161-14 «Про оренду землі». 

Валентина ТАРАСЮК - начальник управління 

земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

 

грудень 

 

від 06 вересня 2012 року № 5203-VІ «Про адміністративні послуги». 
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Юрій КОРЖУК - начальник центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету  

міської ради; 

 

від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 22 лютого 2007 року № 698-V «Про Державний реєстр виборців» у 

порядку контролю за виконанням статті 22 «Порядок періодичного поновлення 

персональних даних Реєстру». 

Інна ПИЛИПЧУК - начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

Альона ПАСІЧНИК - начальник управління 

економіки виконавчого комітету  міської ради; 

 

від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я». 

Любов БОНДАР - начальник управління 

охорони здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету  міської ради. 

 

ІІІ. 2.2. Указів Президента України: 

 

жовтень 

 

від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 «Про День захисників і захисниць 

України». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 18 серпня 2020 року № 329/2020 «Про заходи щодо підтримки сфери 

культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та 

туризму». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів
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виконавчого комітету міської ради; 

 

листопад 

 

від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету  міської ради; 

 

від 13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 15 липня 2004 року № 797/2004 «Про День пам’яті жертв голодоморів 

та політичних репресій». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

 

грудень 

 

від 03 грудня 2019 року № 875/2019 «Про підвищення ефективності 

заходів у сфері прав осіб з інвалідністю». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету  міської ради; 

 

від 10 листопада 2006 року № 945/2006 «Про День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету  

міської ради; 

 

від 03 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі заходи                                         

щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей                                                    

та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в 

Україні». 

Іван  СТОРОЖУК - начальник  відділу  молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 
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жовтень 

 

від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання 

послуг з поводження з побутовими відходами». 

Світлана ОВЧАР - начальник управління 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах». 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради;  

 

від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і 

будівельних робіт». 

Руслан БИЛИНА - начальник управління 

містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 04 червня 2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг 

окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету  міської ради; 

 

від 28 жовтня  2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок 

війни». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету  міської ради; 

 

листопад 

 

від 03 листопада 2021 року № 1134 «Про внесення змін до Порядку 

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
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покриття витрати на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій 

та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

грудень 

 

від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» (про 

впорядкування квартирного обліку та приведення його у відповідність до вимог 

чинного законодавства України).  

Ольга АНДРІЙЧУК - начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та 

комунального майна у період воєнного стану». 

Олександр НІКОЛАЙЧУК - начальник відділу 

комунального майна виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 07 лютого 2022 року № 265 «Деякі питання декларування і  реєстрації 

місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» (статті 82 - 86 у 

частині сплати адміністративного збору). 

Олена ІВАНОЩУК - начальник відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 02 грудня 2020 року № 1183 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами 

культури, що не є орендою». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 13 березня 2019 року № 250 «Деякі питання надання соціальної 

підтримки багатодітним сім’ям». 
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Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету  міської ради; 

 

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 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про 

систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». 

Людмила БЛІЩ - начальник відділу з кадрової 

служби виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.4. Наказу Міністерства внутрішніх справ України: 

 

грудень 

 

від 28 листопада 2019 року № 991 «Про затвердження Порядку організації 

та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту». 

Ігор МИХАЛЕЧКО - начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ. 2.5. Рішень виконавчого комітету міської ради: 

 

листопад 

 

від 24 березня 2022 року № 71 «Про стан збереження пам’яток історії та 

мистецтва, які розташовані на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, закріплення шефів-піклувальників».  

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 25 червня 2020 року № 113 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з
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інвалідністю про призначення грошової компенсації». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету  міської ради. 

 

ІІІ. 2.6. Розпоряджень міського голови: 

 

грудень 

 

від 20 грудня 2021 року № 454/2021-р «Про заходи у зв’язку з 90-ми 

роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні – геноциду Українського 

народу». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 27 січня 2022 року № 21/2022-р «Про організацію військово-облікової 

роботи в 2022 році». 

Василь ЗАГОРУЙКО - начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи 

виконавчого комітету міської ради;   

 

від 23 листопада  2018 року № 380/2018-р «Про заходи щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству у місті Старокостянтинові до 2022 року». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи: 

 

ІV. 1. Організація  заходів у зв’язку з відзначенням: 

 

жовтень 

 

Дня ветерана (01); 

Міжнародного дня людей похилого віку (01); 

Дня працівників освіти (02); 

Дня юриста України (08); 

Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби (09); 

Дня художника (09); 

Дня захисників і захисниць України (14); 

Дня Українського козацтва (14); 

Покрови Пресвятої Богородиці (14);
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Дня працівників харчової промисловості (16); 

Дня визволення України від фашистських загарбників (28); 

Дня автомобіліста і дорожника (30); 

 

листопад 

 

Дня залізничника (04); 

Дня працівника соціальної сфери (06); 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва (09); 

Дня української писемності та мови (09); 

Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16); 

Дня працівників сільського господарства (20); 

Дня Гідності та Свободи (21); 

Дня пам’яті жертв голодоморів (26); 

 

грудень 

 

Дня працівника прокуратури (01); 

Міжнародного дня людей з інвалідністю (03); 

Міжнародного дня волонтерів (05); 

Дня Збройних Сил України (06); 

Дня місцевого самоврядування (07); 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС (14); 

Дня працівників суду (15); 

Дня працівника державної виконавчої служби (17); 

Дня адвокатури (19); 

Дня Святого Миколая (19); 

Дня енергетика (22); 

Дня працівників архівних установ України (24). 

 

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 та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам. 

Фінансове управління виконавчого



19 

 

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 непрацюючій малозабезпеченій особі, особі з інвалідністю та дитині з 

інвалідністю. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії з питань надання державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та 

розміру грошової допомоги. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали 

безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 

компенсації. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії по перевірці цільового використання коштів на виплату 

одноразової допомоги при народжені дитини. 

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 при виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради. 



20 

 

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; 

 

комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб 

особи, яка потребує надання соціальних послуг. 

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; 

 

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
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комітеті Старокостянтинівської 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 Старокостянтинівської 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. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення 

грошової компенсації. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

 

постійно діючої комісії виконавчого комітету міської ради з інвентаризації
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обʼєктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної 

громади. 

Відділ комунального майна виконавчого 

комітету міської ради; 

 

комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 

проведення незалежної оцінки комунального майна Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 

Відділ комунального майна виконавчого 

комітету міської ради; 

 

постійно діючої комісії з питань виявлення, обліку та набуття у 

комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади 

майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна. 

Відділ комунального майна виконавчого 

комітету міської ради; 

 

постійно діючої комісії  виконавчого комітету міської ради  з питань 

списання, безоплатної передачі майна, що є комунальною власністю 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Відділ комунального майна виконавчого 

комітету міської ради; 

 

постійно діючої комісії  виконавчого комітету міської ради  із 

забезпечення доступу до об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 

Відділ комунального майна виконавчого 

комітету міської ради; 

 

робочої групи з питань упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і 

запобігання виникненню 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). 
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Щопонеділка, 

Володимир БОГАЧУК - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих  

органів Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


