
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

04 лютого 2019 року  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Старокостянтинів   

 

№ 32/2019–р 

 

Про скликання 33-ї сесії міської 

ради 
 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 33-у сесію міської ради 22 лютого 2019 року о 10 годині у 

приміщенні управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

про направлення депутатських запитів; 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2018 рік; 

про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік; 

про регулювання земельних відносин; 

про виконання програми надання шефської допомоги військовій частині 

А 2502 Збройних Сил України на 2017 - 2018 роки; 

про виконання Програми мобілізації зусиль Красилівської об’єднаної 

державної податкової інспекції, Старокостянтинівське відділення та 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради по забезпеченню 

повноти стягнення податкового боргу до бюджету міста на 2016 - 2018 роки; 

про затвердження Програми щодо забезпечення надходжень до бюджетів 

усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та належного їх 

обслуговування на 2019 - 2021 роки; 

про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2019 рік; 

про внесення змін до Положення про туристичний збір на 2019 рік; 

про встановлення граничного розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються 

із залученням коштів міського бюджету, коштів комунальних підприємств, 

установ та організацій на 2019 рік; 
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про дострокове припинення повноважень депутата Старокостянтинівської 

міської ради Шуляк О.О.; 

про роботу міської ради у ІІ-у півріччі 2018 року та план роботи міської 

ради на І-е півріччя 2019 року; 

про хід виконання Програми розвитку освіти міста Старокостянтинова на 

2017 - 2021 роки; 

про затвердження програми «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019 - 

2022 роки; 

про затвердження міської цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2019 - 2022 роки; 

про виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Старокостянтинова на 2016 - 2018 роки; 

про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Старокостянтинова на 2019 - 2023 роки; 

про виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень в 

м. Старокостянтинів на 2016 - 2018 роки; 

про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень в 

місті Старокостянтинові на 2019 - 2023 роки; 

про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами в місті Старокостянтинові на 2019 - 2021 роки; 

про затвердження Програми розвитку та підтримки громадських ініціатив 

у місті Старокостянтинів «Агенція змін» на 2019-2023 роки. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук 


