
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

07 травня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 140/2019–р 

 

 

Про скликання 34-ї сесії міської 

ради 
 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 34-у сесію міської ради 24 травня 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 результати діяльності Старокостянтинівської місцевої прокуратури на 

території м. Старокостянтинів за 2018 рік; 

про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І квартал 

2019 року; 

про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік; 

про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2019 року 

№ 27/33/VII «Про затвердження Програми щодо забезпечення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та 

належного їх обслуговування на 2019 - 2021 роки»; 

про регулювання земельних відносин; 

про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на території 

м. Старокостянтинів; 

про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2018 рік; 

про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2019 рік; 

про внесення змін до рішення міської ради від 16 листопада 2018 року 

№ 26/31/VII «Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік»; 
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про внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2018 року 

№ 14/29/VII «Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста мережі газопостачання та її передачу в постійне 

безоплатне користування ПАТ «Хмельницькгаз»»; 

про хід виконання Програми «Питна вода міста Старокостянтинова» на 

2012 - 2020 роки; 

про хід виконання Програми залучення інвестицій в економіку 

м. Старокостянтинів на 2011 - 2020 роки; 

про затвердження статуту комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» у новій редакції; 

про затвердження статуту Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори у новій редакції; 

про припинення шляхом ліквідації державного проектно-виробничого 

підприємства «Архітектура»; 

про передачу об’єкта мережі газопостачання в постійне безоплатне 

користування ПАТ «Хмельницькгаз»; 

про виключення зі списку присяжних; 

про виконання Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців 

м. Старокостянтинова; 

про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих; 

про хід виконання Програми розвитку освіти міста Старокостянтинова на 

2017 - 2021 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. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                        М. Мельничук 


