
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

11 березня  2019 року  Старокостянтинів   № 77/2019-р 

 

Про забезпечення проведення Звіту 

міського голови 
 

 

З метою забезпечення проведення на належному рівні Звіту міського 

голови Мельничука М.С. про свою роботу, роботу виконавчих органів ради та 

здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради за 2018 рік (далі - Звіт 

міського голови), керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести 21 березня 2019 року о 15 год. 00 хв. у великій залі 42-го 

гарнізонного будинку офіцерів Звіт міського голови. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Гилюк А.В.), відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради (Бліщ С.С.): 

2. забезпечити організаційні та технічні заходи щодо підготовки та 

проведення Звіту міського голови; 

2. запросити на зустріч з проведення Звіту мешканців міста, 

представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій 

роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів 

відповідних галузей, представників засобів масової інформації через 

оприлюднення запрошення в місцевих засобах масової інформації та на 

офіційному веб-сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради. 

 

3. Господарській групі виконавчого комітету міської ради (Марчук Р.І.) 

укласти із адміністрацією 42-го гарнізонного будинку офіцерів договір оренди 

приміщення великої зали для глядачів на час проведення Звіту. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 
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(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 680 (шістсот вісімдесят) грн. 00 коп. 

для оплати послуг приміщення великої зали для глядачів 42-го гарнізонного 

будинку офіцерів у межах асигнувань, що передбачені в бюджеті міста на  

2019 рік по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на             

2016-2020 роки. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                              М. Мельничук 
 


