
СТАРОКОСТЯFIТLIНIВСЬКА MICЬKA РАДА ХМlЕЛЬНИЦЬКОI ОБЛАСТI

30 червня 2022

ВИКОНАВЧЙКОМIТЕТ
рIшЕння

року м. Старокостянтин iB
20з

J\q

Про план роботи виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради на
III квартал 2022 року

Заслухавши iнформацiю керуючого справами виконавчого KoMiTeTy
Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради Наталii ШАБЕJЬНИК про план роботи
виконавчого KoMiTeTy Micbкoi ради на III квартал 2022 року та керуючись
статтею 52 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHb>,
Регламентом виконавчих органiв Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради,
затвердженого рiшенням виконавчого KoMiTeTy Старокостянтинiвськоi MicbKoi
ради вiд 11 лютого 2021 року JФ 48, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIЦIИВ:

1. Затвердити план роботи виконавчого KoMiTeTy Старокостянтинiвськоi
MicbKoi ради на III квартал 2022 року згiдно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рiшення покJIасти на заступникiв
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Старокостянтинiвськоi
MicbKoi ради, керуючого справами виконавчого KoMiTeTy Старокостянтинiвськоi
MicbKoi ради, керiвникiв струкryрних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTery MicbKoi
ради.

Микола N4ЕЛЬНИЧУК
)/

мiський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшення виконавчого KoMiTeTy

MicbKoi ради

30 червня 2022 року Nч 203

плАн
роботи виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради на III KBapTa:r 2022року

I. Питання для винесеЕюI на розгляд виконавчого KoMiTery MicbKoi ради

Питання, якi
виносяться

Вiдповiдальнi за
пiдготовку

TepMiH
подання
просктiв

TepMiH

розгляду
.Щоповiдають

1 2 J 4 5

Про виконання
плану роботи
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради на II квартал
2022 року

Микола
мЕльниtIук -
мiський голова

07 липня
2022 року

14 липня
2022 року

Наталiя
IIIАБЕЛЬНИК
керуючий
справами
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянти-
HiBcbKoT
MicbKoi ради

виконання делего-
ваних повноважень

управлiнням
культурноi
полiтики i pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради вiдповiдно до
Закону Украiни
<Про мiсцеве
самоврядування в
YKpalHi> за
I пiврiччя 2022
року

Про Наталiя
lllАБЕльник -
керуючий
справами
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
ради

07 липня
2022 року

14 липня
2022 року

Олександр
АФАtIАсьев
начальник

управлiння
культурноi
полiтики
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
MicbKoi ради

Про роботу вiддiлу
внутрiшньоi
полiтики
виконавчого

Микола
мвльничук _
мiський голова

07 липня
2022 року

14 липня
2022 року

Щмитро
полIщук
начаJIьник
вiддiлу
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Продовження додатка

1 2 з 4 5

KoMlTeTy Mlcbкol
ради за I пiврiччя
2022 року

внутрiшньоi
полiтики
виконавчого
комlтетч мlсько1
ради

Про роботу
вiддiлу
мобiлiзацiйноi та
оборонноi роботи
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради за I пiврiччя
2022 року

Микола
кошик
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

07 липня
2022 року

|4 липня
2022 року

Василь
зАгоруIh(о
начапьник
вiддiлу
мобiлiзацiйноi та
оборонноi
роботи
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради

Про роботу
комунальних
служб щодо
виявлення та
лiквiдацii
несанкцiонованих
смiттезва,тищ на
територii
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
територiальноi
громади за I
пiврiччя 2022 року

Володимир
БогАчук
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянтинiв-
ськоi MicbKoi ради

07 липня
2022 року

14 липня
2022 року

Вiкторiя
lrIFвчук
начaLrIьник
вiддiлу з питань
охорони,

рацiонального
використання
природних
pecypciB та
благоустрою
виконавчого
KoMiTery MicbKoi
ради

Про стан роботи зi
зверненнями
громадян за I
пiврiччя 2022 року

Наталiя
ШАБЕЛЬНИК
керуючий
справами
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

2| липня
2022 року

28 липня
2022 року

Лiлiя
мIл(Альчук _
начаJIьник
заг€шьного
вiддiлу
виконавчого
KoMiTeTy
MicbKoi ради

Про роботу
центру надання
адмiнiстративних

Натмiя
lIIАБЕЛЬНИК
керуючий

2 1 липня
2022 року

28 липня
2022 року

Юрiй
коржук
начаJIьник



[Iродовження додатка

1 2 J 4 5

послуг
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради за I пiврiччя
2022 року

справами
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

центру надання
адмiнiстратив-
них послуг
виконавчого
комlтету мlсько1
ради

Про органiзацiю
роботи управлiння
соцiального
захисту населення
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради щодо
Еадання
населеннIо
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
територiальноi
громади пiльг та
субсидiй на
вiдшкодування
витрат на оплату
житлово-
КОМУНЕIЛЬНИХ

послуг

ольга Троян -
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянтинiв-
ськоТ MicbKoi ради

2 1 липня
2022 року

28 липня
2022 року

наталiя кот -
начальник
чппавлiння
соцiального
захистч
населення
виконавчого
KoMiTeTv MicbKoi

ради

Про затвердження
звiту про
виконання
фiнансового плану
комунального
некомерцiIlного
пiдприемства
<Старокостянти-
нiвський центр
первинноi медико-
caнiTapнoi
допомоги)
Старокостянти-
HiBcbKoi мiськоi
ради

валентина
KAMIHCbKA
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв Старо-
костянтинiвськоi
MicbKoi ради,
нааl€Lпьник

фiнансового
управлiння
виконавчого
KotuiTeTy Старо-
костянтлtнiвськоi

21, липня
2022 року

28 липня
2022 року

Любов
БондАр
начальник
управлiння
охорони здоров'я
та медичного
забезпечення
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради

J
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Продовження додатка

l 2 J 4 5

Хмельницького
раЙону
ХмельницькоТ
областi> за II
квартал 2022 року

мlсько1 ради

Про затвердження
звiту про
виконання

фiнансового плану
комунzrльного
некомерцiйного
пiдприемства
<Старокостянти-
HiBcbKa
багатопрофiльна
лiкарня>
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
ради
Хмельницького
району
Хмельницькоi
областi>> за II
квартал 2022 року

валентина
KAMIHCbKA
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв Старо-
костянтинiвськоi
MicbKoi ради,
начаJIьник

фiнансового
управлiння
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

21 липня
2022 року

28 липня
2022 року

Любов
БондАр
начаJIьник

управлiння
охорони здоров'я
та медичного
забезпечення
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi

ради

Про органiзацiю
роботи архiвного
вiддiлу
виконавчого
KoMiTery MicbKoi
ради за I пiврiччя
2022 року

Наталiя
lIIАБЕЛЬНИК
керуючий
справами
виконавчого
KoMiTery
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

04 серпня
2022 року

11 серпня
2022 року

Наталя
ЗАГОРУЙIКО
нач€шьник
архiвного вiддiлу
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради

Про роботу
юридичного
вiддiлу
виконавчого
KoMiTery MicbKoi
ради за I пiврiччя
2022 року

Микола
мЕльниtIук
мiський го.цова

04 серпня
2022 року

11 серпня
2022 року

ольга
АндрIIаук
начапьник
юридичного
вiддiлу
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради



Продовження додатка

1 2 3 4 5

Про
органiзацiю
роботи служби
у справах
дiтей виконав-
чого KoMiTeTy
MicbKoi ради за
I пiврiччя 2022
року

ольга Троян -
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

04 серпня
2022 року

11 серпня
2022 року

Сергiй
ЧЕРНОВСЬКИЙ _
начальник служби
у справах дiтей
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi

ради

Про робоry
KoMicii з
обстеження
зелених
насаджень, що
пiдлягають
видrUIенню чи
пересадженню
на територii
Старокостян-
тинiвськоi
MicbKoi терто-
pia.lrbHoi
громади за
I пiврiччя 2022
року

Володимир
БогАчук
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

18 серпня
2022 року

25 серпня
2022 року

Вiкторiя
шЕвчук
начальник вiддiлу з
питань охорони,

рацiон€шьного
використання
природних pecypciB
та благоустрою
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi

ради

Про роботу
комун€rльного
закJIаду
<<Старокостян-
тинiвський
Центр
фiзичного
здоров'я
населення
<Спорт для
Bcix>
Старокостян-
тинiвськоi
мlсько1 ради

валентина
KAMIHCbKA
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв Старо-
костянтинiвськоi
MicbKoi ради,
начaчIьник фiнан-
сового управлiння
виконавчого
KoMiTery Старо-
костянтинiвськоi
MicbKoi ради

1 8 серпня
2022 року

25 серпня
2022 року

IBaH
сторожук
начшIьник вiддiлу
молодi та спорту
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради

5
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Продовження додатка

l 2 J 4 5

пiдготовки
закладiв освiти
до нового
2022-202з
навчапьного
року

Про Микола
мЕльниtIук
мiський голова

1 8 серпня
2022 року

25 серпня
2022 року

Анатолiй
пАсIчник
начсшьник

управлiння
освiти виконав-
чого KoMiTeTv
MicbKoi ради

Про
затвердження
контингенту
учнiв у
початкових
спецiалiзованих
мистецьких
навчаJIьних
закладах на
2022-202з
навчальний piK

Наталiя
lllАБЕJьник
керуючий
справами
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi

ради

1 8 серпня
2022 року

25 серпня
2022 року

Олександр
АФАнАсьев _
начальник

управлiння
культурноi
полiтики i
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi

ради

Про схваJIення
Прогнозу
мiсцевого
бюджеry на
202З рiк

Микола
МЕЛЬНИЧУК
мiський голова

1 8 серпня
2022 року

25 серпня
2022 року

валеrrтина
KAMIHCbKA
заступник
мiського голови
з питань
дiяльностi
виконавчих
органiв Старо-
костянтинiвськоi
MicbKoi ради,
нач€Lпьник

фiнансового
управлiння
виконавчого
KoMiTeTy Старо-
костянтинiвськоi
lricbrcoi ради

Про робоry
Ради з питань
безпечноi
життедiяльностi
населення

ольга Троян -
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих

08 вересня
2022 року

1 5 вересня
2022 року

наталiя Кот
начшIьник
управлiння
соцiа-qьного
захисту
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Продовження додатка

1 2 з 4 5

органlв
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

населення
виконавчого
KoMiTeTv MicbKoi
ради

Про
органiзацiю
роботи
управлiння
економiки
виконавчого
KoMiTeTy
MicbKoi ради у
сферi
соцiально-
економiчного
розвитку
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
територiмьноi
громади за
I пiврiччя 2022
року

микола кошик -
заступник мiського
голови з питань
дiяльностi
виконавчих органiв
Старокостянтинiв-
ськоТ MicbKoi ради

08 вересня
2022 року

1 5 вересня
2022 року

Альона
гисIчник
начаJIьник

управлiння
економiки
виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi
ради

Про
оргапiзацiю
роботи щодо
здiЙснення
заходiв у сферi
запобiгання та
протидii
домашньому
насильству
Старокостянти-
нiвським
мiським
Кризовим
центром

ольга Троян
заступник мiського
голови з питань
дiяльностi
виконавчих органiв
Старокостянтинiв-
cbKoi MicbKoi ради

08 вересня
2022 року

1 5 вересня
2022 року

наталiя кот -
нач€UIьник

управлiння
соцiального
захисту
населення
виконавчого
KoMiTeTv мiськоi
ради

Про роботу
koMicii з питань
забезпечення
своечасностi та

Микола
мЕльниtIук
мiський голова

22 вересня
2022 року

29 вересня
2022. року

ва,rеrlтина
KAMIHCbKA
заступник
мiського го.tо-ви
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Продовження додатка

l 2 з 4 5

повноти сплати
податкiв, зборiв i
обов'язкових
платежiв до
бюджетiв Bcix
piBHiB,
погашеЕня
податкового
боргу та
збiльшення
надходжень до
бюджету
MicbKoi
територiальноi
громади

з питань
дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
ради, начыIьник

фiнансового
управлiння
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi

ради

Про стан
пiдготовки
об'ектiв
житлово-
комунЕrльного
господарства
Старокостянти-
rliBcbKoi MicbKoi
територiальноi
громади до
роботи в
осiнньо-зимових
умовах
2022-2023
poKiB

Володимир
БогАчук
заступник
мiського голови з
питань дiяльностi
виконавчих
органiв
Старокостянти-
HiBcbKoi MicbKoi
ради

22 вересня
2022 року

29 вересня
2022 року

Свiтлана
овчАр
начшIьник

управлiння
житлово-
комунального
господарства та
iнфраструктури
виконавчого
KoMiTeTy мiськоi
радI{

Про план роботи
виконавчого
KoMiTeTv MicbKoT

квартЕIл 2022
року

IVрад!I

Микола
МЕЛЬНИЧУК
мiський голова

22 вересня
2022 року

29 вересня
2022 року

Наталiя
шАБЕльник -
керуючий
справами
виконавчого
KoMiTeTy
Старокостянти-
HiBcbKoi
мiськоi ради
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II. Органiзацiя виконання документiв центрzlльних органiв виконавчоi
влади, рiшень виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради, розпоряджень i доруrень
мiського голови

Перелiк документiв, органiзацiю яких необхiдно забезпечити у III кварталi
2022 року, знаходиться в заступникiв мiського голови, керiвникiв вiдповiдних
структурних пlдроздlлlв виконавчого KoMlTeTy мlсько1 ради

III. Питання для вивчення з наступним iнформуванням заступникiв мiського
голови:

III.1 . В оперативному порядку:

липень
про стан розвитку тваринницькоi гатryзi Старокостянтинiвськоi MicbKoi

територiальноi громади.
IBaH ОВЧАР - начаJIьник управлiння з

розвитку аграрного сектору та сiльських
територiй виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради;

про результати усунення зауважень комплексноi перевiрки комунального
некомерцiйного пiдприемства <Старокостянтинiвська багатопрофiльна
лiкарня> Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради Хмельницького району
Хмельницькоi областi> щодо упорядкування, передавання та забезпечення
зберiгання документiв в ycTaHoBi,

Наталя ЗАГОРУИКО - нача-пьник архiвного
вiддiлу виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

управл 1ння освlти виконавчого
Mlcbкo1 ради;

про надання дозволiв на порушення об'ектiв благоустрою на територii
населених пунктiв Старокостянтинiвськоi MicbKoi територiальноi громади за
I пiврiччя 2021 року.

Вiкторiя ШЕВЧУК - нач€uIьник вiддiлу з
питань охорони, рацiонального
використаIlЕя природних pecypciB та
благоустрою виконавчого KoMiTery MicbKoi
ради;

про пiдсумки завершеннrI
Старокостянтинiвськоi MicbKoi

202l 12022 навчшIьного року в закJIадах освiти
територiальноi громади.

нача_пьник
ком iTeTv
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серпень
про стан торгlвельного та побутового обслуговування населення на

територii Старокостянтинiвськоi MicbKoi територiмьноi громади.
Альона ПАСIЧНИК - начtulьЕик управлiння
економiки виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради;

вересень
про стан виконавськоi дисциплiни у виконавI{ому KoMiTeTi MicbKoi ради

при роботi з вхiдними документами в III кварталi 2022 року.
Лiлiя МI,D(АJьЧУк - начаJIьник заг.шьного
вiддiлу виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

про результати перевiрки комунального пiдприемства водопровiдно-
каналiзацiйного господарства <Водоканал) Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради
щодо стану ведення дiловодства (при зняттi карантинних обмежень).

Лiлiя МИХАЛЬЧУк - начальник
загаJIьного вtддiлу виконавчого KoMiTeTy
Mlcbкol ради;

про стан пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального
користування Старокостянтинiвськоi MicbKoi територiальноi громади.

Свiтлана ОВЧАР - нач.Lпьник управлiння
житлово-комунальЕого господарства та
iнфраструктури
MicbKoi ради;

виконавчого KoMiTeTy

про хlд проведення звlрок та перевiрок стану вiйськового облiку у
виконавчомУ KoMiTeTi MicbKoi ради, на пiдприсмствах, установах та
органiзацiях.

Василь ЗАГОРУIlКО - начапьник вiддiлу
мобiлiзацiйноi та оборонноi роботи
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

III.2. у
iII.2.1.

порядку контролю за виконанням:
Законiв УкраiЪи:

липень
вiд 24 грудня 1993 року Ns З808-ХII <Про фiзичну культуру i спорт>.

IBaH СТОРОЖУК - начаJIьник вiддiлу
молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy
мlсько1 ради;
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вiд 07 цудня 2017 року Ns 2229-VI[ кПро запобiгання
домашньому насильству)).

наталiя кот - начальник
соцiального захисту населення
KoMiTery MicbKoi ради;

вiд 25 грулня 20l5 року Ns 922-VШ <Про публiчнi закупiвлi>.
АЛЬОНа IIАСIЧНИК
управлiння економiки
KoMiTery MicbKoi ради;

та протидiю

управлiння
виконавчого

нача-пьник
виконавtIого

серпень
вiд 05 вересня 2017 року Nэ 2145-VШ <Про ocBiry> щодо переоформлення

установчих документiв закладiв дошкiльноТ освiти з метою приведення ix у
вiдповiднiсть iз цим Законом.

Анатолiй ПАсIЧНИк - нач.lльник
управлiння освiти виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради;

вiд l5 травня 200З року Jф 755-u <Про державну реестрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань>.

Олеся ГРИFIII}К - в.о. начальника вiддiлу
з питань державноi реестрацii виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

вiд 06 жовтня 2005 року Ns 29б1-IV <Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю>.
Нататriя КОТ - начЕIльник управлiння
соцiального захисту населення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

вересень
вiд 05 березня 1998 року Nb l87-tsР <Про вiдходи>.

Вiкторiя ШЕВЧУК - нач€uIьник вiддiлу з
питань охорони, рацiона.,-tьно го
використання природних ресурсlв та
благоустрою виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради;

вiд 01 липня 2004 року Ns 1952-VI <Про державну реестрацirо речових ,,рав
на нерухоме майно та ix обтя>rсень>.

олеся ГРИНЧУК - в.о. нач€UIьника вiддiлу з
питаЕь державноi реестрацii виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради;
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вiд 02 жовтня l996 року J\Ъ 39З196-ВР <Про звернення громадян).
Лiлiя МIД(АJьЧУк - начаJIьник загаJIьного
вiддiлу виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

вiд 13 сiчня 2005 року Л! 2З42-1У <Про забезпечення органiзацiйно-
правових умов соцiального зalхисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування>> у частинi збереження права дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, а також осiб iз ix числа на житло.

Сергiй ЧЕРНОВСЬКIЙ - начаrr"ник служби
у справах дiтей виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради;

вiд 13 сiчня 2005 року Nэ 2З42-1У <Про забезпечення органiзацiйно-
правових умов соцiального зЕlхисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування> щодо забезпечення безоплатно шкiльною та
спортивною формами дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, що перебувають пiд опiкою (пiклуваlrням).

Анатолiй ПАсIЧНИк - нача"льник

управлiння освiти виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради;

вiд 2б квiтня 2001 року JФ 2402-III <Про охорону дитинства>.
Наталiя КОТ - начаJIьник управлiння
соцiального захисту населення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

вiд 22 лютого 2007 року Nч 698-V <Про .Щержавний ресстр виборцiв> в
частинi виконання cTaTTi 23 <<Уточнення персональних даних Реестру>.

IHHa ПИJIИПЧУК - начаJIьник вiддiлу
веденЕя .Щержавного ре€стру виборцiв
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

вiд 01 сiчня 2013 року Ns 1878-17 <<Про внесення змiн до Закону Украiни
<Про дерхiавну реестрацiю речових прав на нерухоме майно та ix обмежень>>.

Валентина ТАРАСЮк - начiLльник
управлiння земельних pecypciB виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

III.2.2. Указiв Президента УкраiЪи:

липеЕь
вiд 12 березня 202l року Ns 9412021 <Про Нацiональну молодirкну

стратегiю до 2030 рокр.
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IBaH СТОРОЖУК
молодi та спорту
MicbKoT ради;

серпень

- начальник вlддlлу
виконавчого KoMiTeTy

вiд 2З серпня 2004 року J\Ъ 98712004 <Про .Щень .Щержавного Прапора
Украiнш.

.Щмитро ПОЛIЩУК - начальник вiддiлу
внутрiшньоi полiтики виконавчого
KoMiTery MicbKoT ради;

вересень
вiд 30 вересня 2019 року Nе 721/2019 <Про деякi питання забезпечення

прав та законних iHTepeciB дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, розвитку та пiдтримки сiмейних форм виховання дiтей>.

Натшiя КОТ - начаJIьник управлiння
соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

вiд 15 листопада 202I року Л! 578l2o2| <Про вiдзначення l50-рiччя вiд
днJI народжеЕня Соломii Крушельницькоii>.

Олександр АФАНАСЬСВ - начапьник
управлiння кульryрноi полiтики i
pecypciB виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради;

III.2.3. Постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи:

липень
вiд 02 квiтня 2005 року Nэ 26l <Про затвердження Порядку призначення i

виплати державноi соцiальноi допомоги особам, якi не мають права на пенсiю,
та особам з iнвалiднiстю i державноi соцiальноi доrrомоги на догляд)).

Натаlliя КОТ - начаJIьник управлiнrIясоцiмьного захисту населення
виконав.Iого KoMiTeTy MicbKoi
ради;

вiд 24 жовтНя 2001 року Л! 1386 <ПрО затвердження Типового порядку
формування кадрового резерву в оргаЕах мiсцевого самоврядування).

Людмила БЛIЩ - нача-пьник вiддiлу з
кадровоi слуrкби виконавчого KoIrliTeTy
MicbKoi ради;
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серпень
вiд 20 лютого 1992 року М 214З-ХII <Про.Щень незалежностi Украiни>.

Щмитро ПОЛIЩУК - начаJIьник вiддiлу
внутрiшньоi полiтики виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

вересень

року Nч 265 <.Щеякi питаннlI декларування i реестрацii
ведення peecTpiB територiа.ltьних громад)) в частинi

Олена IВАНОЩУК - начшIьник вiддiлу з
питань реестрацii мiсця проживання
виконавчого

ради;

KoMlTeTv Mlcbкol

вiд 08 липня 2015 року J\lb 469 <Про затвердження Положення про
спецiалiзованi служби цивiльного захисту).

Iгор М}D(АJIЕЧКО - начuIьник вiддiлу з
питань надзвичайних сиryацiй та
цлtвiльного захисту населення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi рали;

вiд 18 квiтня 2018 року Ns 280 (Питання забезпечення житлом внутрiшньо
перемiщених осiб, якi захищали незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну
цiлiснiсть УкраiЪи>.

Наталiя КОТ - начальник управлiння
соцiального захистч населення
виконавчого KoMiTeTy trtiськоi ради;

вiд 03 листопада 2021 року Л! 1142 <Про внесення змiн до Порядку
прIlзначення i виплати державноi допомоги сiм'ям з дiтьми>>.

Натмiя КОТ - начЕLпьник управлiння
соцiального захистч населенн11
виконавчого KoMlTeTy Mlcbкol ради;

III.2.4. Розпоряджевь Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи:

вiд 07 лютого 2022
мiсця проживання та
виконання cTaTTi 50.

вiд 20 сiчня 2021 року Nч 37-р
Украiни на перiод до 2025 рокр.

вересень
<Про заходи з увiчнення пам'ятi захисникiв

Олександр АФАНАСЬеВ - нач€шьник
управлiння культурноi полiтики i pecypciB
вLIконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;
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вiд 16 травня 2014 року N 523-р <,Щеякi питання надання адмiнiстративних
послуг органiв виконавчоi влади через центри надання адмiнiстративних
послуг).

Юрiй КОРЖУК - начальник центру надання
адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

III.2.5. Наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово-комунчrльного господарства УкраiЪи :

вересень
вiд 21 жовтня 20ll року Nэ 244 <<Про Порядок розмiщення тимчасових

споруд для провадження пiдприсмницькоi дiяльностi>.
Руслан БИIIИНА - начальник управлiння
мiстобудування, архiтекryри та капiтального
будiвництва виконавчого KoMiTery MicbKoi
ради;

III.2.6. Наказу MiHicTepcTBa соцiа_пьпоi полiтики УкраiЪи:

липень
вiд 10 сiчня 2007 року Nэ 4 <Про затвердження Порядку здiйснення

нагляду за додержаннrIм вимог законодавства пiд час призЕачення
(перерахунку) та виплати пенсiй органами ПФУ).

Наталiя коТ - наLIаJIьник управлiння
соцiального захисту населення виконавчого
копл iTeTy MicbKoT рали;

III.2.7. Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради:

серпень
вiд 09 грудня 2021 року }lb 410 <Про бiблiотечне обслуговування

мешканцiв Старокостянтинiвськоi MicbKoi територiальноi громади)).
Олександр АФАНАСЬеВ - начаJIьник
управлiння культурноi полiтики i pecypciB
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

III.2.8. Розпорядження мiського голови:

липень
вiд 01 квiтня 2021 року Ns 103/202l-p (Про затвердження 11лану заходiв

щодо запобiгання корупцii gа202|-2О23 роки>.
Людмила БЛIЩ - начаJIьник вiдцiлу
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з кадровоi служби виконавчого KoMiTeTy
Micbкoi ради;
Сергiй БЛЩ - начальник вiддiлу
iнформацiйного забезпечення виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради;
Алiна KYTEfuiIKOBA - завiдувач сектору з
питань запобiгання та виявленЕя корупцii
юридичного вiддi.тry виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради.

IV. Органiзацiйно-масовi заходи:

IV.1. Органiзацiя заходiв у зв'язку з вiдзначенням:

липеЕь
.Щня архiтектlри УкраiЪи (0l);
.Щня податкiвця (02);

,,Щня Нацiональноi полiцii Украiни (04);

!ня працiвника природно-заповiдноi справи (07);
.Щня родини (08);

Щня рибалки (10);

.Щня украiЪських миротворчiв ( 1 5);

,,Щня бухгалтера та аулитора (16);

,,Щня УкраiЪськоi .Щержавностi (28);

.Щня хрещення КиiЪськоi Русi-Украiни (28);
l[ня працiвникiв торгiвлi (31);

серпень
.Щня Повiтряних Сил Збройних Сил Украiни (07);
.Щня вiйськ зв'язку (08);
.Щня молодi (12);
.Щня працiвникiв ветеринарпоi медицини (l4);
.Щня будiвельника (14);

.Щrrя пасiчника (19);

,Щня .Щержавного Прапора УкраiЪи (23);
.Щня Незалежностi УкраiЪи (1991) (2а);
.Щня пам'ятi захисникiв УкраiЪи (29);

вересень

!ня знань (01);
.Щня HoTapiaTy (02);

.Щня пiдrrриемця (04);

.Щня фiзичноi культури i спорту (10);
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{ня украiнського KiHo (l0);
Щня працiвникiв нафтовоi, газовоТ та нафтопереробноi промисловостi ( l l );
Щня рятiвника (l7);
.Щня MicTa Старокостянтинова ( l 7- 1 8);

Щня фармацевтичного працiвника ( 17);

,.Щня працiвника лiсу (18);
.Щня партизанськоi слави (22);
,Щня машинобулiвника (25);

Щня туризму (27);
ВсеукраiЪського дня бiблiотек (30);

IV.?, Засiдання:

KoMicii з питанЬ забезпечення своечасностi та повноти сплати податкiв,
зборiв i обов'язкових платежiв до бюджетiв Bcix piBHiB, погашення податкового
борry та збiльшення надходжень до мiсцевого бюджету.

Фiнансове управлiння виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

KoMtclT з визtlаченtlЯ доцiльностi та розмiру грошовоi допоN{оги соrцiально
незахищеним верствам населеннrI.

Управлiння соцiального з,жисту населення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

KoMicii щодо прийнятгя рiшення про наданшI одноразовоi матерiальноi
допомоги непрацюючiй малозабезпеченiй особi, особi з iнвалiднiстю та дитинi з
iнвалiднiстю.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

KoMicii з питань надання державноi соцiальноi допомоги особа"м, якi не
мають права на пенсiю, та особапt з iнвалiднiстю i виплат внутрiшньо
перемiщеним особапл.

Управлiння соцiапьного захисту населення
виконавчого KoMiTery MicbKoT ради;

KoMicii Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради з визначення доцiльностi та
роз]\,1lрч грошовоI допомоги.

Управлiння соцiального захисту населення
влIконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

_ KoMicii щодо розглялу заrIв членiв сiмей осiб, якi загинули (пропали
безвiсти), померли, та осiб з irrвалiднiстrо про призначення грошовоi
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Управлiння соцiатlьного захисту населення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

KoMicii по перевiрчi цiльового використання коштiв на виплату
одноразовоi допомоги при народженнi дитини.

Управлiння соцiального захисту населення
викоЕавчого KoMiTery MicbKoi ради;

KoMicii для розгляду питань пов'язаних iз встановленням статусу )ласника
вiйни вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix
соцiального захисту).

Управлiння соцiапьного захисту населення
влIконевчого KoMiTeTy rvricbKoi ради;

спостережноi koMicii при виконавчому koMiTeTi Старокостянтинiвськоi
MicbKoi ради.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

koMicii з визначення, та вiдшкодування збиткiв власникам землi та
землекористувачам.

Фiнансове управлiння виконавчого
KoMiTeTy мiськоi ради;

Служба у справах дiтей виконавчого

тимчасовоi koMiciT з питань погашення заборгованостi iз заробiтноi плати
(грошового забезпечення), пенсiй, стtлпендiй та iнших грошових виплат.

алмlнlстративtrоt KoMtcit.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

Юриличний вiдцiл виконавчого KoMiTeTy
мiськоi ради;

гропладськоi KoMicii з я(итлових питань.
IОрrrдичниii вiддiл виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi рали;

комiсiя з питань захисту прав дитини.

KoMiTery MicbKoi ради;

пост!йно дiючоi KoMicii з вирiшснtlя зеI\rельних спорiв.
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Управлiння земельних pecypciB
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.

Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй та
цивiльного захисту ЕаселенIuI виконавчого
KoMiTery MicbKoT ради;

KoMicii з питань поводження з твердими побутовими вiдходами.
Вiддiл з питань охорони, рацiонального
використаннJI природних pecypciB та
благоустрою виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради;

ради з питань безпечноi життедiяльностi населення при виконавчому
KoMiTeTi Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

координацiйноi ради з питань ciM'i, гендерноi piBHocTi, демографiчного
розвитку, запобiгання домашньому насильству та протидii торгiвлi людьми.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMlTeTy MicbKoi ради;

опtкунсько[ ради при виконавчому KoMiTeTi Старокостянтинiвськоi MicbKoT
ради.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;

координацiйноi ради з питань оздоровлення та вiдпочинку дiтей при
виконавчому KoMiTeTi СтарокостянтлIнiвськоi MicbKoT ради.

Управлiння соцiального захисl,ч
населення виконавчого копtiтеry MicbKoi
ради;

координацiйноi ради з питань молодiжноi гtолiтикtl.
Вiддiл молодi та спорту виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради;

координацiIiноi ради з питань нацiонально-патрiотичного виховання.
Вiддiл молодi та спорту виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради;
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робочоi групи з питань легалiзацii виплати заробiтноТ плати i зайнятостi
населення.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради;

koMicii щодо розгляду змв внутрiшньо перемiщених осiб, якi захищали
незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть Украiъи, про призначення
грошовоi компенсацii.

Управлiння соцiального захисту населення
виконавчого KoMiTeTy п,tiськоi ради;

робочоi групи по контролю за цiнами.
Управлiння економiки
KoMiTeTy MicbKo'i ради;

постiйно дiючоТ KoMicii з питань виявлення, облiку та набуття у
комунальну власнiсть Старокостянтинiвськоi пtiськоi територiальноi громали
майна вiдумерлоi спадщини та безхазяйного майна.

Вiддiл комунального майна виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради;

постiйно дiючоi koMicii виконавчого koMiTeTy Micbkoi ради з питань
списацня, безоплатноi передачi MaliHa, що € комунirльною власнiстю
Старокостянтинiвськоi MicbKoi територiальноi громади,

Вiддiл комунаJIьного Mal'iHa виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради;

робочоi групи з питань упорядкування вуличноi торгiвлi та лiквiдацii i
запобiгання виI]икнеtIня стихiйноi торгiвлi в м, Старокостянтинiв.

Управлiння еI(ономlки

комун€шьного майна Старокостянтинiвськоi

Вiддiл комунаJIьного майна виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради;

виконавчого

постiйнО дiючоi KoMicii виконавчогО KoMiTeTy MicbKoi ради з iнвентаризацii
об'сктiВ комунальноi власностi Старокостянтинiвськоi MicbKoi територiальноТ
гро]\{ади.

Вiддiл комун€Lпьного майна виконавчого
KoMiTery мiськоi ради;

KoMicii з вiдбору суб'ектiв оцiночноi дiяльностi, якi будуть залученi для
проведення незалежноi оцiнки
MicbKoi територiальноi громади.

KoMlTeTy Mlcbкol ради;
виконавчого
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IV.3. Наради:
з керiвниками вiддiлiв, управлiнь, iнших пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy

MicbKoi ради.
Щопонедiлка,
Микола МЕЛЬНИtIУК - мiський голова;

з керiвниками житлово-комунttльIlих пiдприемств (за уластю керiвництва
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради).

Щопонедiлка,
Володимир БОГАЧУК - заступник мiського
голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради.

dКеруючий справами
виконавчого KoMiTery
Старокостян,гинiвськоi MicbKoi ради Наталiя шАБЕЛЬНИк


