
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___29 грудня 2022 року             м. Старокостянтинів                         № ___476___________ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на І квартал 

2023 року 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК про план роботи 

виконавчого комітету міської ради на І квартал 2023 року та керуючись 

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

Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, який 

затверджений 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 І квартал 2023 року (додається). 

  

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 грудня 2022 року № 476 

 

План 

роботи виконавчого комітету міської ради на  І квартал 2023 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які 

виносяться 

на розгляд 

Відповідальні за 

підготовку 

Термін 

подання 

проєктів 

Термін 

розгляду 

Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про 

виконання 

плану роботи 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

на ІV квартал 

2022 року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

05 січня 

2023 року 

12 січня 

2023 року 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Про роботу 

центру 

надання 

адміністра-

тивних 

послуг 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

за ІІ півріччя 

2022 року 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

05 січня 

2023 року 

12 січня 

2023 року 

Юрій КОРЖУК - 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської ради 

Про роботу 

адміністра-

тивної комісії 

при 

виконавчому 

комітеті 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

у 2022 році 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК - 

міський голова 

05 січня 

2023 року 

12 січня 

2023 року 

Ольга АНДРІЙЧУК - 

начальник юридичного 

відділу виконавчого 

комітету міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про роботу 

відділу з 

питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

за 2022 рік 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

05 січня 

2023 року 

12 січня 

2023 року 

Олеся ГРИНЧУК - в.о. 

начальника відділу, 

державний реєстратор 

відділу з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан 

роботи зі 

зверненнями 

громадян у 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

за 2022 рік 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради  

19 січня 

2023 року 

26 січня 

2023 року 

Лілія МИХАЛЬЧУК - 

начальник загального 

відділу виконавчого 

комітету міської ради 

Про роботу 

відділу молоді 

та спорту 

виконавчого 

комітету 

міської ради  

за 2022 рік 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

19 січня 

2023 року 

26 січня 

2023 року 

Іван СТОРОЖУК - 

начальник відділу 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про 

затвердження 

норм витрат 

на проведення  

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови  

19 січня 

2023 року 

26 січня 

2023 року 

Іван СТОРОЖУК - 

начальник відділу 

молоді та спорту 

виконавчого  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

спортивно-

масових 

заходів та 

участь 

спортсменів у 

змаганнях 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

  комітету міської ради 

Про 

організацію 

роботи щодо 

соціального 

захисту 

багатодітних 

сімей в 

Старокостян-

тинівській 

міській 

територіаль-

ній громаді, 

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 

19 січня 

2023 року 

26 січня 

2023 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про 

виконання 

делегованих 

повноважень 

управлінням з 

Олег БОРИКІН - 

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

19 січня 

2023 року 

26 січня 

2023 року 

Іван ОВЧАР - 

начальник 

управління з 

розвитку аграрного 

сектору та сільських 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

розвитку 

аграрного 

сектору та 

сільських 

територій 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

відповідно до 

Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядува-

ння в Україні» 

за 2022 рік 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

  територій 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу 

відділу з 

питань 

реєстрації 

місця 

проживання 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

за 2022 рік 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

02 лютого 

2023 року 

09 лютого 

2023 року 

Олена ІВАНОЩУК - 

начальник відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про 

виконання 

делегованих 

повноважень 

управлінням 

містобудува-

ння, 

архітектури та 

капітального 

будівництва 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

відповідно до  

Володимир 

БОГАЧУК -  

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

02 лютого 

2023 року 

09 лютого 

2023 року 

Руслан БИЛИНА - 

начальник 

управління 

містобудування, 

архітектури та 

капітального 

будівництва 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядува-

ння в Україні» 

за 2022 рік 

    

Про хід 

виконання 

Програми 

розвитку та 

збереження  

зелених 

насаджень в  

м. Старокос-

тянтинів на 

2019-2023 

роки за         

2022 рік 

Володимир 

БОГАЧУК -  

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

02 лютого 

2023 року 

09 лютого 

2023 року  

Вікторія ШЕВЧУК - 

начальник відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

за 2022 рік 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів Старо-

костянтинівської 

міської ради, 

начальник фінан-

сового управління 

виконавчого 

комітету Староко-

стянтинівської 

міської ради 

02 лютого 

2023 року 

09 лютого 

2023 року 

Анатолій 

ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

спостережної 

комісії при 

виконавчому 

комітеті 

Старокостян- 

тинівської 

Ольга ТРОЯН -

заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів Старо-

костянтинівської 

16 лютого 

2023 року 

23 лютого 

2023 року 

Ольга ТРОЯН -

заступник міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих органів 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

міської ради за 

2022 рік 

міської ради    

Про надання 

додаткових 

пільг в 

готівковій 

формі на 

оплату за 

спожиті 

житлово-

комунальні 

послуги для 

сімей загиблих 

(померлих) 

учасників 

бойових дій в 

АТО та 

учасників 

масових 

протестів під 

час Революції 

Гідності 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

16 лютого 

2023 року 

23 лютого 

2023 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про виконання 

делегованих 

повноважень 

фінансовим 

управлінням 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

відповідно до 

Закону України 

«Про місцеве 

самоврядува-

ння в Україні» 

за 2022 рік 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

16 лютого 

2023 року 

23 лютого 

2023 року 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих органів 

Старокостянтинів-

ської міської ради, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинів-

ської міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про виконання 

делегованих 

повноважень 

відділом 

комунального 

майна 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

відповідно до 

Закону України 

«Про місцеве 

самоврядува-

ння в Україні» 

за 2022 рік 

Микола 

КОШИК - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

16 лютого 

2023 року 

23 лютого 

2023 року 

Наталія РИМАР -            

в.о. начальника 

відділу комунального 

майна виконавчого 

комітету міської ради 

Про стан 

збереження 

пам’яток історії 

та мистецтва, 

які розташовані 

на території 

Старокостян-

тинівської 

міської 

територіальної 

громади, 

закріплення 

шефів-

піклувальників 

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

09 березня 

2023 року 

16 березня 

2023 року 

Олександр 

АФАНАСЬЄВ - 

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 

Ольга ТРОЯН -

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

09 березня 

2023 року 

16 березня 

2023 року 

Сергій 

ЧЕРНОВСЬКИЙ - 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про хід 

виконання 

Програми 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

міста 

Старокостян-

тинова на    

2019-2023 роки 

за  2022 рік 

Володимир 

БОГАЧУК -  

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

09 березня 

2023 року 

16 березня 

2023 року 

Вікторія ШЕВЧУК - 

начальник відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про хід 

виконання 

Програми 

поводження з 

побутовими 

відходами 

Старокостян-

тинівської 

міської 

територіальної 

громади на 

2021-2023 роки 

за  2022 рік 

Володимир 

БОГАЧУК -  

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

23 березня 

2023 року 

30 березня 

2023 року 

Вікторія ШЕВЧУК - 

начальник відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів 

та благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про 

затвердження 

заходів з 

питань 

організації 

оздоровлення 

та відпочинку 

дітей 

Старокостян-

тинівської 

міської 

територіальної 

громади в 

літній період 

2023 року 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету  

23 березня 

2023 року 

30 березня 

2023 року 

Наталія КОТ - 

начальник 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 Старокостянти-

нівської міської 

ради 

   

Про 

затвердження 

звіту про 

виконання 

фінансового 

плану 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Старокос-

тянтинівський 

центр 

первинної 

медико - 

санітарної 

допомоги» 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

Хмельницького 

району 

Хмельницької 

області» за 2022 

рік 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

23 березня 

2023 року 

30 березня 

2023 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 

«Старокос-

тянтинівська 

багатопро-

фільна  

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради, начальник 

фінансового 

управління  

23 березня 

2023 року 

30 березня 

2023 року 

Любов БОНДАР - 

начальник 

управління охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

лікарня» 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

Хмельницького 

району 

Хмельницької 

області» за 

2022 рік 

виконавчого 

комітету 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

   

Про роботу 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Старокос- 

тянтинівська 

багатопрофіль-

на лікарня» 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

Хмельницького 

району 

Хмельницької 

області» за 

2022 рік 

Валентина 

КАМІНСЬКА - 

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостян-

тинівської 

міської ради, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

23 березня 

2023 року 

30 березня 

2023 року 

Любов БОНДАР - 

начальник 

управління охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про результати 

проведення 

моніторингу 

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

Старокостянти-

нівської міської 

територіальної 

громади на 

2022-2027 роки 

за 2022 рік 

Володимир 

БОГАЧУК -  

заступник 

міського голови 

з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

23 березня 

2023 року 

30 березня 

2023 року 

Альона ПАСІЧНИК - 

начальник 

управління 

економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Про план 

роботи 

виконавчого 

комітету 

міської ради на 

ІІ квартал 2023 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК -  

міський голова 

23 березня 

2023 року  

30 березня 

2023 року  

Наталія 

ШАБЕЛЬНИК - 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинів-

ської  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                         

І кварталі 2023 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: 

 

січень 

 

про виконання Плану комплексу заходів з екологічної освіти і виховання 

та формування екологічної культури дітей та учнівської молоді закладів освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в 

2022 році. 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

про виконання заходів щодо реалізації та охорони шпилькових насаджень 

у передноворічний період (щодо виконання статті 33 Лісового Кодексу України 

від 21 січня 1994 року № 3852-ХІІ).    

Вікторія ШЕВЧУК - начальник  відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 
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про подання відомостей періодичного поновлення бази даних Державного 

реєстру виборців установами, закладами, організаціями Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 

Інна ПИЛИПЧУК - начальник відділу 

ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету міської ради; 

 

лютий 

 

про стан ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Сергій ЧЕРНОВСЬКИЙ - начальник служби 

у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради; 

 

про роботу комунальних служб на виконання рішень виконавчого 

комітету міської ради щодо видалення аварійних, сухостійних дерев та 

формування крони зелених насаджень на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за 2022 рік. 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник  відділу з 

питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

березень 

 

про результати перевірки комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради, юридичного відділу виконавчого комітету міської ради щодо стану 

ведення діловодства. 

Лілія МИХАЛЬЧУК - начальник загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан підготовки документів до архівного зберігання та забезпечення 

збереженості документів у Баглаївському, Веснянському, Вербородинському 

старостинських округах. 

Лілія МИХАЛЬЧУК - начальник загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді міста, 

відшкодування частини відсоткових ставок та вартості робіт і матеріалів, 
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погоджених Фондом енергоефективності об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на впровадження заходів з енергозбереження 

«Теплий дім Старокостянтинів». 

Світлана ОВЧАР - начальник управління 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради; 

 

про підсумки виконання плану заходів із здійснення контролю за 

наявністю, станом та рухом документів з кадрових питань (особового складу) 

ліквідованих підприємств, установ, організацій, що перебувають на зберіганні в 

архівному відділі виконавчого комітету міської ради за 2022 рік. 

Наталя ЗАГОРУЙКО - начальник архівного 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан розвитку тваринницької галузі у Старокостянтинівській міській 

територіальній громаді. 

Іван ОВЧАР - начальник управління з 

розвитку аграрного сектору та сільських 

територій виконавчого комітету міської ради; 

 

про підсумки проведення приписки громадян України 2006 року 

народження до призовної дільниці Хмельницького районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки у січні-березні 2023 року. 

Василь ЗАГОРУЙКО - начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ.2.1. Законів України: 

січень 

 

від 01 липня 1993 року № 3356-ХІІ «Про колективні договори та угоди». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього 

природного середовища». 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник  відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради;
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від 18 травня 2004 року № 1727-ІV «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

лютий 

 

від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 

в Україні». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 29 липня 2022 року № 2479-ІХ «Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та в сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». 

Світлана ОВЧАР - начальник управління 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради; 

 

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

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Олеся ГРИНЧУК - в.о. начальника відділу, 

державний реєстратор відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради; 

 

березень 

 

від 06 жовтня 1998 року № 161-ХІV «Про оренду землі». 

Валентина ТАРАСЮК - начальник управління 

земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту» (в частині виконання 

статті 48 «Моніторинг якості освіти»). 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 

 

від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації».  

Сергій БЛІЩ - начальник відділу
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інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 19 червня 1992 року № 2482-ХІІ «Про приватизацію державного 

житлового фонду». 

Наталія РИМАР - в.о. начальника відділу 

комунального майна виконавчого комітету 

міської ради; 

 

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

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Олеся ГРИНЧУК - в.о. начальника відділу, 

державний реєстратор відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ.2.2. Указів Президента України: 

 

січень 

 

від 13 листопада 2014 року № 871/2014 «Про День Соборності України». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

 

лютий 

 

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 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». 

Дмитро ПОЛІЩУК - начальник відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

 

березень 

 

від 22 березня 2002 року № 284/2002 «Про Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник
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управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 30 вересня 2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді». 

Іван СТОРОЖУК - начальник відділу молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

 

січень 

 

від 22 лютого 2006 року № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у    

м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах 

(у разі їх утворення (крім м. Києва) рад».  

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 11 березня 2022 року № 261 «Про затвердження Порядку та умов 

надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення 

внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, 

комунальної та приватної власності у період воєнного стану». 

Світлана ОВЧАР - начальник управління 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської 

ради; 

 

від 26 жовтня 2001 року № 1440 «Про затвердження Типового положення 

про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування». 

Людмила БЛІЩ - начальник відділу з  

кадрової служби виконавчого комітету міської 

ради; 

 

лютий 

 

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

місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» в частині 

декларування/реєстрації, зняття з задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання.  

Олена ІВАНОЩУК - начальник відділу 
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з питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 29 січня  2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

березень 

 

від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів». 

Вікторія ШЕВЧУК - начальник  відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 30 жовтня  2014 року № 623 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного 

соціального інспектора». 

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». 

Ольга АНДРІЙЧУК - начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

від 09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, 

завдання та функції формувань цивільного захисту». 

Ігор МИХАЛЕЧКО - начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 
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ІІІ. 2.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

 

січень 

 

від 17 лютого 2021 року № 112-р «Про затвердження плану заходів із 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на 2021-2025 роки». 

Олександр АФАНАСЬЄВ - начальник 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

Анатолій ПАСІЧНИК - начальник управління 

освіти виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. 2.5. Наказу  Міністерства внутрішніх справ України: 

 

березень 

 

від 26 грудня 2014 року № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і 

звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації». 

Ігор МИХАЛЕЧКО - начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІІІ. 2.6. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  України: 

 

березень 

 

від 05 липня 2011 року № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки».  

Руслан БИЛИНА - начальник управління 

містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ІІІ. 2.7. Наказу  Міністерства молоді та спорту України: 

 

лютий 

 

від 03 серпня 2017 року № 3284 «Про затвердження Національного знаку
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якості та критеріїв якості для молодіжних центрів». 

Іван СТОРОЖУК - начальник відділу молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.8. Рішення виконавчого комітету міської ради: 

 

лютий 

 

від 28 липня 2022 року № 244 «Про затвердження програми забезпечення 

проїзду учнів навчальних закладів міста Старокостянтинова на                                          

2022-2025 роки». 

Наталія КОТ - начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.9. Розпорядження міського голови: 

 

січень 

 

від 17 жовтня 2018 року № 156/2018-рк «Про затвердження Положення 

про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради». 

Людмила БЛІЩ - начальник відділу з кадрової 

служби виконавчого комітету міської ради. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи: 

 

ІV.1. Організація заходів у зв’язку з відзначенням державних та 

професійних дат: 

січень 

 

Новорічного свята (01); 

Різдва Христового за юліанським календарем (07); 

Дня Соборності України (22); 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27); 

Дня пам’яті героїв Крут (29); 

 

лютий 

 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15); 

Дня єднання (16); 

Дня Героїв Небесної Сотні (20); 
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березень 

 

Міжнародного дня прав жінок і миру (08); 

Дня визволення міста Старокостянтинова та населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади від нацистських 

загарбників (09); 

Дня народження Тараса Шевченка (09.03.1814-10.03.1861), українського 

поета, письменника, художника, мислителя, громадського і політичного діяча 

(09); 

Дня землевпорядника (11); 

Дня українського добровольця (14); 

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення (19); 

Дня Служби безпеки України (25); 

Дня Національної гвардії України (26). 

 

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 бюджету міської територіальної громади. 

Фінансове управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам. 

Фінансове управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

комісії з визначення доцільності та розміру разової 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. 
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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 народженні 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. 

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; 
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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; 

 

постійно діючої комісії виконавчого комітету міської ради з інвентаризації 

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; 

 

комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами. 

Відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та 
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благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому 

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 організації 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; 
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робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

 

робочої групи з питань виявлення та припинення стихійної торгівлі на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ІV.3. Наради: 

з керівниками відділів, управлінь, житлово-комунальних підприємств, 

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 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської  міської ради         підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


