
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__09 листопада 2022_ року           м. Старокостянтинів                      № _283/2022-р__ 

 

Про скликання 15-ї сесії міської 

ради 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати 15-ї сесію міської ради 25 листопада 2022 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 виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік; 

про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік; 

про затвердження Стратегії розвитку Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022-2027 роки; 

про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Старокостянтинів у новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

у новій редакції; 

про погодження заходів щодо реструктуризації заборгованості 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради за спожиту електричну 

енергію; 

про затвердження Статуту комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради у 

новій редакції; 

про надання дозволу на укладення договору постачання природного газу 

між товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз Трейдинг» та комунальним підприємством по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради; 

про погодження заходів щодо реструктуризації заборгованості
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комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради за спожитий природний газ; 

про затвердження Статуту комунального підприємства комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради у новій редакції; 

про затвердження Статуту комунальної установи «Аварійно-рятувальна 

служба Старокостянтинівської міської ради» у новій редакції; 

про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна 

комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади 

за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського 

відання або оперативного управління; 

про закріплення майна за комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

на праві господарського відання; 

про закріплення майна за комунальним підприємством 

«Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» на праві 

господарського відання; 

про включення об’єктів нерухомого майна до Переліку першого та другого 

типів об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

про внесення змін до рішення міської ради від 23 травня 2021 року                       

№ 23/5/VIII; 

про виконання Програми забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік; 

про виконання міської Програми соціального захисту населення до                

2021 року; 

про затвердження структури комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Губчанського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Решнівецького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження передавального акту з реорганізації Лажівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської міської ради; 

про затвердження Статуту Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області в 

новій редакції; 

про затвердження Статуту Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області  в 

новій редакції;  

про затвердження Статуту Самчиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Старокостянтинівської міської радив новій редакції; 
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про зміну назви та затвердження Статуту Центру дитячої та юнацької 

творчості Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 

про виключення із списку присяжних; 

про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на                     

2022-2025 роки; 

про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про затвердження Статуту комунального закладу культури «Центр 

культури імені Володимира Ножки» Старокостянтинівської міської ради в 

новій редакції; 

про затвердження Статуту комунального закладу культури 

«Централізована бібліотечна система» Старокостянтинівської міської ради в 

новій редакції; 

про зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу культури 

«Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» 

Старокостянтинівської міської ради;  

про створення комунального закладу культури «Старокостянтинівський 

муніципальний духовий оркестр» Старокостянтинівської міської ради та 

затвердження його Статуту; 

про затвердження Статуту комунального закладу культури 

«Старокостянтинівський історико-краєзнавчий музей» Старокостянтинівської 

міської ради в новій редакції; 

про затвердження Положення про Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр в новій редакції; 

про створення «кризової кімнати» для постраждалих від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі при Старокостянтинівському 

міському Кризовому центрі; 

про хід виконання контрольних рішень міської ради та перенесення 

термінів виконання; 

про затвердження Положення про порядок найменування або 

перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, 

бульварів, парків, іменованих об’єктів, розташованих на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади; 

про затвердження переліку назв іменованих об’єктів вулично-дорожньої 

мережі іменованих об’єктів, які входять до складу Старокостянтинівської 

міської територіальної громади; 

про найменування іменованих об’єктів; 

про внесення змін до інформації, яка міститься у Словниках Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно; 

про регулювання земельних відносин. 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


