
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про скликання 22-ї сесії  

міської ради  

 

  

Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

 

1. Скликати 22-у сесію міської ради 27 вересня 2017 року о 10 годині в актовій залі 

Старокостянтинівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» ім. Героя 

України С.М. Бондарчука.  

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

- про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2017 року; 

- про використання резервного фонду бюджету міста за 2 квартал 2017 року; 

- про збільшення (зменшення) обсягу доходів і видатків, перерозподіл окремих 

доходів та видатків бюджету міста на 2017 рік; 

- про внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території 

м. Старокостянтинів Хмельницької області; 

- про внесення змін до рішення 5 сесії міської ради від 15 квітня 2016 року № 4; 

- про делегування представників для роботи у складі Госпітальної ради 

Хмельницького госпітального округу;  

- про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста 

Старокостянтинова на 2017 рік; 

- про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Старокостянтинова; 

- про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста закінченої будівництвом каналізаційної мережі; 

- про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Старокостянтинів однопрогонового мосту по пров. Чикирди; 

- про стан підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий 

період 2017 – 2018 років; 

- про затвердження списку присяжних; 

- про затвердження положення про управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради в новій редакції; 
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- про виконання Програми забезпечення проїзду учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Старокостянтинова на 2016-2017 навчальний рік; 

- про затвердження Програми забезпечення проїзду учнів навчальних закладів 

міста Старокостянтинова на 2017-2018 навчальний рік; 

- про надання одноразової матеріальної допомоги; 

- про роботу центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради за І півріччя 2017 року; 

- про роботу відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету міської 

ради за І півріччя 2017 року; 

- про регулювання земельних відносин.  

 

 

 

Міський голова                        підпис                                                      М. Мельничук 

 

 

 

 


