
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__25 червня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № ______119___ 

 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІІ квартал 2020 року 

 

 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови           

Володимира БОГАЧУКА про план роботи виконавчого комітету міської ради 

на ІІІ квартал 2020 року, відповідно до розпорядження міського голови від    

25 червня 2020 року № 103/2020-рвс «Про відрядження МЕЛЬНИЧУКА М.С., 

САВІЦЬКОГО В.В.», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділом 3 регламенту виконавчого комітету 

міської ради, затвердженого рішенням 5-ї сесії міської ради від 15 квітня     

2016 року № 10, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на             

ІІІ квартал 2020 року (додається).  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, 

керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.  

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                           підпис                          Володимир БОГАЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

25 червня 2020 року № 119 

 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2020 року 

 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

 

Питання, які 

виносяться 

Відповідальні 

за підготовку 

Термін 

подання 

проєктів 

Термін 

розгляду 
Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання 

плану роботи 

виконавчого 

комітету 

міської ради за 

ІІ квартал 2020 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

02.07.2020 09.07.2020 Валентина ЯНЗЮК – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про реалізацію 

в місті 

державної 

молодіжної 

політики та 

політики 

національного 

патріотичного 

виховання 

Тетяна 

БОНДАРЧУК – 

заступник 

міського голови 

02.07.2020 09.07.2020 Іван СТОРОЖУК – 

завідувач відділу молоді 

і спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Про роботу 

центру надання 

адміністратив-

них послуг 

виконавчого 

комітету 

міської ради за 

І квартал 2020 

року 

Валентина 

ЯНЗЮК – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

02.07.2020 09.07.2020 Юрій КОРЖУК – 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг, адміністратор 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан 

роботи зі 

зверненнями  

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

16.07.2020 23.07.2020 Лілія МИХАЛЬЧУК – 

завідувач загального 

відділу виконавчого 
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1 2 3 4 5 

громадян за І 

півріччя 2020 

року 

   комітету міської ради 

Про роботу 

юридично-

житлового 

відділу 

виконавчого 

комітету 

міської ради за 

І півріччя 2020 

року 

Володимир 

БОГАЧУК – 

перший 

заступник 

міського голови 

16.07.2020 23.07.2020 Ольга АНДРІЙЧУК – 

завідувач юридично-

житлового відділу 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу 

координаційної 

ради з питань 

сім’ї, гендерної 

рівності, 

демографічного 

розвитку, 

запобігання 

домашньому 

насильству та 

протидії 

торгівлі 

людьми 

Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

16.07.2020 23.07.2020 Наталія ШАБЕЛЬНИК –   

начальник управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

Про роботу 

комунальних 

служб міста 

щодо виявлення 

та ліквідації 

несанкціонован

их 

сміттєзвалищ за 

6 місяців 2020 

року 

Володимир 

БОГАЧУК – 

перший 

заступник 

міського голови 

06.08.2020 13.08.2020 Вікторія ШЕВЧУК –  

завідувач відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу 

відділу з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

Валентина 

ЯНЗЮК – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

06.08.2020 13.08.2020 Олена ІВАНОЩУК – 

завідувач відділу з 

питань реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 
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1 2 3 4 5 

комітету 

міської ради за 

І півріччя 2020 

року 

комітету 

міської ради 

  міської ради 

Про стан 

забезпечення 

технічними та 

іншими 

засобами 

реабілітації осіб 

з інвалідністю, 

дітей з 

інвалідністю та 

інших окремих 

категорій 

населення 

Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

06.08.2020 13.08.2020 Наталія ШАБЕЛЬНИК – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

Про виконання 

власних та 

делегованих 

повноважень 

фінансовим 

управлінням 

виконавчого 

комітету 

міської ради за 

І півріччя 2020 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

21.08.2020 27.08.2020 Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник міського 

голови, начальник 

фінансового управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про підготовку 

шкіл, 

дошкільних 

закладів, 

позашкільних 

установ та 

спеціалізованих 

мистецьких 

навчальних 

закладах до 

нового 

2020/2021 

навчального 

Тетяна 

БОНДАРЧУК –

заступник 

міського голови 

21.08.2020 27.08.2020 Анатолій ПАСІЧНИК– 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

Василь МУЛЯР – 

начальник управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 
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1 2 3 4 5 

року     

Про 

забезпечення 

надання 

соціальних 

послуг у сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству 

Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

03.09.2020 10.09.2020 Наталія ШАБЕЛЬНИК – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

Про 

затвердження 

мережі закладів 

освіти міста на 

2020/2021 

навчальний рік 

Тетяна 

БОНДАРЧУК – 

заступник 

міського голови 

03.09.2020 10.09.2020 Анатолій ПАСІЧНИК – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

Про 

організацію 

роботи щодо 

проведення 

атестації 

робочих місць 

за умовами 

праці 

Валентина 

КАМІНСЬКА – 

заступник 

міського 

голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

17.09.2020 24.09.2020 Наталія ШАБЕЛЬНИК – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

Про стан 

підготовки 

об’єктів 

житлово-

комунального 

господарства 

міста до роботи 

в осінньо-

зимових умовах 

2020-2021 років 

Володимир 

БОГАЧУК – 

перший 

заступник 

міського голови 

17.09.2020 24.09.2020 Іван ГРОЗЯН – 

начальник управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 
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1 2 3 4 5 

Про 

затвердження 

контингенту 

учнів у 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких 

навчальних 

закладах міста 

на 2020/2021 

навчальний рік 

Тетяна 

БОНДАРЧУК – 

заступник 

міського голови 

17.09.2020 24.09.2020 Василь МУЛЯР –  

начальник управління 

культурної політики і 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

Про план 

роботи 

виконавчого 

комітету 

міської ради на 

ІV квартал 2020 

року 

Микола 

МЕЛЬНИЧУК – 

міський голова 

17.09.2020 24.09.2020 Валентина ЯНЗЮК – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

ІІ. Організація виконання документів центральних органів виконавчої 

влади, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень 

міського голови 

Перелік документів, організацію яких необхідно забезпечити в ІІІ кварталі 

2020 року, знаходиться в заступників міського голови, керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників 

міського голови: 

 

ІІІ.1. В оперативному порядку: 

 

липень 

про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території 

міста за І півріччя 2020 року. 

Вікторія ШЕВЧУК – завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті міської ради
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при роботі з вхідними документами за І півріччя 2020 року. 

Лілія МИХАЛЬЧУК – завідувач загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

вересень 

про результати перевірки в ІIІ кварталі 2020 року управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради щодо дотримання вимог 

Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради 04 квітня    

2019 року № 116. 

Лілія МИХАЛЬЧУК – завідувач загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

 

про проведення заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України. 

Дмитро ПОЛІЩУК – завідувач відділу з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ.2.1. Законів України: 

 

липень 

від 11 грудня 2003 року № 1382-ІV «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні». 

Олена ІВАНОЩУК – завідувач відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 18 травня 2004 року № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 01 липня 2004 року № 1952-VІ «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Юрій РЕШЕТНІК – завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради; 

 

серпень 

від 15 травня 2003 року № 755-vі «про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 
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Юрій РЕШЕТНІК – завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради; 

 

від 17 березня 2011 року № 3160-VI «Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 05 березня 1998 року № 187-ВР «Про відходи». 

Вікторія ШЕВЧУК – завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

вересень 

від 01 липня 2004 року № 1952-VI «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Юрій РЕШЕТНІК – завідувач-державний 

реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради; 

 

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту». 

Анатолій ПАСІЧНИК – начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 16 січня 2020 року № 463-ІХ «Про загальну середню освіту». 

Анатолій ПАСІЧНИК – начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 22 червня 2000 року № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту». 

Василь МУЛЯР – начальник управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 21 листопада 2002 року № 229-ІV «Про охорону праці». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 



8 

 

від 22 лютого 2007 року № 698-V «Про Державний реєстр виборців». 

Інна ПИЛИПЧУК – завідувач відділу ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян». 

Лілія МИХАЛЬЧУК – завідувач загального 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.2. Указів Президента України: 

 

вересень 

від 23 серпня 2004 року № 987/2004 «Про День Державного Прапора 

України». 

Дмитро ПОЛІЩУК – завідувач відділу з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради;  

 

від 21 липня 2008 року № 640/2008 «Про пріоритети розвитку фізичної 

культури і спорту України». 

Іван СТОРОЖУК – завідувач відділу молоді і 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

від 18 березня 2015року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національного 

патріотичного виховання». 

Василь МУЛЯР – начальник управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

 

липень 

від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій 

та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення
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виконавчого комітету міської ради; 

 

серпень 

від 18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь «України» на 2016-2020 роки та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Іван СТОРОЖУК – завідувач відділу молоді і 

спорту виконавчого комітету міської ради;  

 

від 24 жовтня 2001 року № 1386 «Про затвердження Типового порядку 

формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». 

Людмила БЛІЩ – завідувач відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 20 лютого 1992 року № 2143-ХІІ «Про День Незалежності України». 

Дмитро ПОЛІЩУК – завідувач відділу з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

 

від 08 березня 2015 року № 469 «Про затвердження Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту». 

Ігор МИХАЛЕЧКО – завідувач відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

від 26 грудня 2017 року № 1669 «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти». 

Анатолій ПАСІЧНИК – начальник 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

вересень 

від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення 
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дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах». 

Вікторія ШЕВЧУК – завідувач відділу з 

питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 23 травня 2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю». 

Василь БАБЮК – начальник відділу 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської ради; 

 

від 02 березня 2016 року № 207-VІ «Про затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру». 

Олена ІВАНОЩУК – завідувач відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 22 лютого 2006 року № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у    

м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах 

(у разі їх утворення (крім м. Києва) рад». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів». 

Василь БАБЮК – начальник відділу 

державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

 

вересень 

від 29 квітня 2020 року № 475-р «Про затвердження перспективного плану 

формування територій громад Хмельницької області». 

Ольга АНДРІЙЧУК – завідувач юридично-

житлового відділу виконавчого комітету 

міської ради. 
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ІІІ.2.5. Наказів Міністерства соціальної політики України: 

 

липень 

від 17 липня 2018 року № 1025 «Деякі питання надання одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

серпень 

від 14 березня 2018 року № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю». 

Наталія ШАБЕЛЬНИК - начальник 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.6. Розпорядження міського голови: 

 

вересень 

від 06 лютого 2019 року № 33/2019-р «Про затвердження заходів з 

запобігання та протидії корупції у 2019-2020 роках». 

Керівники комунальних служб міста. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи: 

ІV.1. Організація в місті заходів у зв’язку з відзначенням: 

 

липень 

Дня архітектури України (01); 

Дня Національної поліції України (04); 

Дня працівника природно-заповідної справи (07); 

Дня родини (08); 

Дня рибалки (12); 

Дня українських миротворців (15); 

Дня бухгалтера та аудитора (16); 

Дня працівників торгівлі (26); 

Дня хрещення Київської Русі-України (28); 

 

серпень 

Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (02); 

Дня військ зв’язку (08); 

Дня працівників ветеринарної медицини (09); 

Дня будівельника (09); 

Дня пасічника (19); 
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Дня Державного Прапора України (23); 

Дня Незалежності України (1991) (24); 

 

вересень 

Дня знань (01); 

Дня підприємця (06); 

Дня нотаріату (02); 

Дня фізичної культури і спорту (12); 

Дня українського кіно (12); 

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (13); 

Дня рятівника (17); 

Дня фармацевтичного працівника (19); 

Дня працівника лісу (20); 

Дня партизанської слави (22); 

Дня машинобудівника (27); 

Дня туризму (27); 

Всеукраїнського дня бібліотек (30). 

 

ІV.2. Засідання: 

 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, 

зборів і обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, погашення податкового 

боргу та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Фінансове управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

комісії з визначення розміру та доцільності разової грошової допомоги 

виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії щодо доцільності надання одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних 

допомог та виплат. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 
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комісії з питань проведення капітального ремонту житла (заміна газового 

обладнання) пільговій категорії населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії по встановленню статусу учасника війни. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших грошових виплат. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

адміністративної комісії. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

 

громадської комісії з житлових питань. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

 

комісія з питань захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради; 

 

постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів. 

Відділ з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради; 

 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету міської ради. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами. 

Відділ з питань охорони, раціонального
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використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ради з питань безпеки життєдіяльності населення при виконавчому 

комітеті міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

опікунської ради при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської 

ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

координаційної Ради з питань організації оздоровлення та відпочинку 

дітей при виконавчому комітеті міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

координаційної Ради з питань молодіжної політики. 

Відділ молоді і спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/інфекції/СНІДу. 

Відділ молоді і спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

робочої групи для проведення додаткових перевірок фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

робочої групи по контролю за цінами. 
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Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

 

робочої групи з питань упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і 

запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Старокостянтинів. 

Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради;  

 

ІV.3. Наради: 

 

з керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів виконавчого 

комітету міської ради; 

щопонеділка, 

Микола МЕЛЬНИЧУК – міський голова; 

 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю керівництва 

виконавчого комітету міської ради). 

щопонеділка, 

Володимир БОГАЧУК – перший заступник 

міського голови. 

 

 

 

Секретар міської ради                      підпис                Олександр СТЕПАНИШИН 

 

 

 

 


