
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про скликання 17-ї сесії  

міської ради  

 

Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

 

1. Скликати 17-у сесію міської ради 17 лютого 2017 року о 10 годині в актовій залі 

Старокостянтинівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» ім. Героя 

України С.М. Бондарчука. 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

- про направлення депутатських запитів; 

- про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2016 рік; 

- про використання резервного фонду бюджету міста за 4 квартал 2016 року; 

- про відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста у 2016 

році; 

- про приведення бюджету міста на 2017 рік у відповідність до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчих актів; 

- про внесення змін до рішення 46 (позачергової) сесії міської ради від 14 січня 

2015 року № 3; 

- про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради від 30 січня 2015 року № 4; 

- про внесення змін до рішення 24 сесії міської ради від 6 липня 2012 року № 5; 

- про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

м.Старокостянтинова на 2017 рік; 

- про затвердження Статуту Старокостянтинівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» у новій редакції; 

- про затвердження Статуту Старокостянтинівської ЖЕК у новій редакції; 

- про затвердження програми «Автоматизований облік та контроль за дотриманням 

графіків руху автобусів на маршрутах загального користування» на 2017-2018 роки; 

- про виконання програми забезпечення проїзду дітей шкільного віку, що 

проживають в районі ІІ Вокзалу, до навчальних закладів міста Старокостянтинова та у 

зворотному напрямку на 2012-2016; 

- про затвердження програми забезпечення проїзду дітей шкільного віку, 

проживаючих в районі ІІ Вокзалу, до навчальних закладів міста Старокостянтинова та у 

зворотному напрямку на 2017-2021роки; 

- про затвердження програми розвитку освіти міста Старокостянтинова на 2017-

2021 роки; 

- про виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Старокостянтинів на 2012-2016 роки; 

- про затвердженняння Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту 

в м.Старокостянтинів на 2017-2021 роки;  

- про регулювання земельних відносин.  

 

Міський голова                                       підпис                                            М. Мельничук 

31 січня 2017 року  Старокостянтинів   №21/2017-р 



 

 
 

 


