
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04 жовтня 2021__року                 Старокостянтинів                       № ____344/2021-р_____ 

 

 

Про скликання 7-ї сесії міської ради 

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 7-у сесію міської ради 22 жовтня 2021 року о 10 годині 00 

хвилин у приміщенні управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради за адресою: вул. Ессенська, 2                               

м. Старокостянтинів. 

 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

про затвердження звіту про виконання бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за 6 місяців 2021 року; 

про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на 2021 рік; 

про розгляд Прогнозу бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки; 

про внесення змін до рішення міської ради від 04 січня 2021 року                      

№ 28/2/VIII; 

про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік; 

про затвердження передавального акту матеріальних цінностей та інших 

активів комунального підприємства «Старокостянтинівське бюро технічної 

інвентаризації Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області»;  

про затвердження передавального акту матеріальних цінностей та інших 

активів комунального підприємства «Радіокомпанія Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницької області»; 

про хід виконання у I півріччі 2021 року Програми економічного та 

соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік; 

про затвердження Програми часткового відшкодування вартості надання 
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послуг з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки; 

про затвердження Положення про порядок списання майна, що є 

комунальною власністю Старокостянтинівської міської територіальної 

громади; 

про взяття на баланс доріг населених пунктів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади; 

про затвердження типового договору погодинної (короткотермінової) 

оренди нерухомого майна, що належать до комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності  

Старокостянтинівської міської територіальної громади до Переліку першого 

типу; 

про внесення змін до рішення міської ради від 28 травня 2021 року                  

№ 21/5/VIII; 

про діяльність КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» за                      

9 місяців 2021 року; 

про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій; 

про внесення змін до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року                     

№ 47/3/VIII; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурний центр» Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Дитячо-юнацької 

спортивної школи Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Баглаївської 

загальноосвітньої школи І ступеня Старокостянтинівської районної ради 

Хмельницької області; 

про затвердження Статуту Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного 

центру в новій редакції; 

про затвердження Статуту Старокостянтинівського міського центру 

дитячо-юнацької творчості в новій редакції; 

про затвердження Статуту Старокостянтинівської дитячо-юнацької 

спортивної школи Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області в 

новій редакції; 

про затвердження Статуту Лажівської загальноосвітньої школи                      

I-III ступенів Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку, 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про внесення змін до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року                         

№ 97/3/VIII; 
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про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Старокостянтинівської міської ради державного майна;  

про хід виконання контрольних рішень сесій міської ради та перенесення 

термінів виконання; 

про звернення депутатів Старокостянтинівської міської ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо масової дискредитації прав 

ветеранів і пенсіонерів силових відомств, пов’язаної із ігноруванням органами 

виконавчої влади норм Конституції і законодавства України та передбаченої 

ними процедури перерахунку пенсії;  

про затвердження Програми з проведення інвентаризації земель 

комунальної власності на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

про регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 


