
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

____26 травня 2022_року             м. Старокостянтинів                         № ___159_________ 

 

 

Про внесення змін до 

Комплексної програми мобілізації 

зусиль Старокостянтинівської міської ради, її виконавчих органів і Управління 

державної міграційної служби України в Хмельницькій області щодо 

забезпечення   реалізації  державної   міграційної  політики  на  2019-2023   роки 

 

 

Розглянувши звернення начальника Старокостянтинівського відділу 

Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області                      

Вадима ГРИНЮКА, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради                  

19 січня 2022 року за № 63/338-43/2022, відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року                    

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним  кодексом України, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Комплексної  програми мобілізації зусиль 

Старокостянтинівської міської ради, її виконавчих органів і Управління  

державної міграційної служби України в Хмельницькій області щодо 

забезпечення реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки,  

затвердженої рішенням міської ради від 15 березня 2019 року № 28/33/VII, 

виклавши пункт 4 додатку 2 до програми в новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                  Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради               

26 травня 2022 року № 159 

 

Додаток 2 

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми мобілізації зусиль Старокостянтинівської міської ради, її 

виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню 

реалізації державної міграційної політики в на 2019-2023 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8… 

4 Забезпечення 

розвитку надання 

адміністративних 

послуг жителям 

Старокостян-

тинівської міської 

територіальної 

громади на основі 

нових технологій 

Придбання 

комп’ютерного 

обладнання 

(системного блоку, 

монітору, 

периферійного 

обладнання 

комп’ютерів: мишки, 

клавіатури, блоків 

безперебійного 

живлення, багато- 

2022 рік Управління 

Державної 

міграційної 

служби 

України в 

Хмельниць-

кій області 

Бюджет 

Старокостян-

тинівської 

міської 

територіальної 

громади 

2022 рік - 

75,0 

Забезпечення 

на 100 % 

своєчасного 

надання 

адміністра-

тивної послуги 

з оформлення, 

видачі 

паспорта 

громадянина 

України 



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  функціональних 

пристроїв (сканер, 

принтер, 

копіювальний 

апарат), додаткових 

комплектів 

друкуючих 

картриджів) 

     

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                          підпис                                                     Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


