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_09 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____37/2021-р_____ 

 

 

Про скликання 3-ї сесії міської ради 

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 3-ю сесію міської ради 26 лютого 2021 року о 10 годині        

00 хвилин у приміщенні управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

про результати діяльності Старокостянтинівської місцевої прокуратури на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади за 2020 рік; 

про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року; 

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

№ 16/2/VIII; 

про уповноваження секретаря міської ради Олександра СТЕПАНИШИНА 

на вчинення дій від імені Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік; 

про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік; 

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

№ 20/2/VIII; 

про затвердження Положень про структурні підрозділи виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

про визнання таким, що втратило чинність, рішення 5 сесії міської ради від 

15 квітня 2016 року № 10 «Про затвердження Регламенту виконавчих органів 

міської ради»; 

про затвердження Програми економічного та соціального розвитку 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік; 

про затвердження Статутів комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області у новій редакції;
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про встановлення на 2021 рік граничного розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що 

споруджуються із залученням коштів міського бюджету, комунальних 

підприємств, установ та організацій; 

про зміну засновника, назв та затвердження Статутів комунальних 

підприємств та установ Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області; 

про прийняття майна Красилівської територіальної громади у комунальну 

власність Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про затвердження Програми фінансування заходів оборонної роботи, 

мобілізаційної підготовки у Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді в 2021 - 2023 роках; 

про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової 

грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з 

визначення доцільності та розміру грошової допомоги; 

про внесення змін до рішення 26 сесії міської ради від 11 квітня 2008 року 

№ 21; 

про виконання міської цільової Програми надання допомоги незахищеним 

верствам населення міста Старокостянтинова на вирішення соціально-

побутових проблем на 2015 - 2020 роки; 

про затвердження Програми організації громадських робіт на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки; 

про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних 

громад сіл Красилівського району в комунальну власність 

Старокостянтинівської міської ради Росоловецького ліцею Красилівського 

району; 

про виконання Програми розвитку культури та охорони культурної 

спадщини м. Старокостянтинів на 2016 - 2020 роки; 

про виконання Програми розвитку туризму в місті Старокостянтинові на 

2016 - 2020 роки; 

про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 17 лютого 2017 року 

№ 24; 

про виконання Цільової соціальної програми «Молодь 

Старокостянтинова» на 2016 - 2020 роки; 

про затвердження Цільової соціальної програми «Молодь 

Старокостянтинівської міської територіальної громади» на 2021 - 2025 роки; 

про створення Старокостянтинівського Центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»; 

про затвердження Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Старокостянтинівської міської
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міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки; 

про хід виконання контрольних рішень міської ради та перенесення 

термінів виконання; 

про реорганізацію комунальних підприємств та установ 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області; 

про регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


