
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 30 листопада  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____418/2021-р_____ 

 

 

Про скликання 8-ї сесії міської ради 

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 8-у сесію міської ради 17 грудня 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 направлення депутатських запитів; 

про надання одноразової матеріальної допомоги; 

про виконання плану роботи міської ради за ІІ-е півріччя 2021 року та план 

роботи міської ради на І-е півріччя 2022 року; 

про затвердження звіту про виконання бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року; 

про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік; 

про затвердження Програми щодо забезпечення надходжень до бюджетів 

усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та належного їх 

обслуговування на 2022 - 2024 роки; 

про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 

рік; 

про затвердження Положення про цільовий фонд «Розвиток міської 

територіальної громади»; 

про відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міської 

територіальної громади у 2022 році; 

про зміну назви та затвердження Статуту комунального підприємства 

«Бюро технічної інвентаризації Старокостянтинівської міської ради» в новій 

редакції; 

про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального
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підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2024 роки;  

про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки; 

про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2020 року 

№ 6/2/VIII; 

про прийняття майна у комунальну власність Старокостянтинівської 

міської територіальної громади; 

про закріплення майна за комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

на праві господарського відання; 

про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне 

майно Старокостянтинівської міської територіальної громади та пропозиції її 

розподілу; 

про включення об’єктів нерухомого майна до Переліків першого та 

другого типів об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022 - 2026 

роки; 

про виконання програми забезпечення проїзду дітей шкільного віку, що 

проживають в районі II Вокзалу, до навчальних закладів міста 

Старокостянтинова та у зворотному напрямку на 2017 - 2021 роки; 

про затвердження Програми забезпечення проїзду дітей шкільного віку, 

що проживають в районі II Вокзалу, до навчальних закладів міста 

Старокостянтинова та у зворотному напрямку на 2022 - 2024 роки; 

про діяльність комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області за 9 місяців 

2021 року; 

про затвердження структури комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області; 

про затвердження передавального акту з реорганізації                        

Волице-Керекешинської загальноосвітньої школи I ступеня 

Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження Статуту Бутовецької загальноосвітньої школи I – III 

ступенів Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального закладу культури «Центр 

культури імені Володимира Ножки» Старокостянтинівської міської ради» в 

новій редакції; 

про виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту 

в м. Старокостянтинів на 2017 - 2021 роки; 
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про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і 

спорту в Старокостянтинівській міській територіальній громаді на на            

2022 - 2026 роки; 

про діяльність комунального закладу «Старокостянтинівський Центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Старокостянтинівської міської 

ради» за 2021 рік; 

про затвердження Програми діяльності та розвитку 

Старокостянтинівського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Старокостянтинівської міської ради на 2022 - 2025 роки; 

про затвердження Програми запобігання виникненню особливо 

небезпечних інфекційних хвороб тварин на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки; 

про хід виконання контрольних рішень сесій міської ради та перенесення 

термінів виконання;  

про регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


