
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на IV квартал 2016 року 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Янзюк В.М. про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2016 року 

та керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом 3 

регламенту виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням 5 сесії міської 

ради від 15.04.2016 року №10, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал        

2016 року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Заступник міського голови                                підпис                                   В. Камінська 

 

22 вересня 2016 року  Старокостянтинів   №311 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

22.09.2016 року №311 

План 

 роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2016 року 

І. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

Питання, 

які виносяться 

Відповідальні 

за підготовку 

Т
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Доповідають 

1 2 3 4 5 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради 

за ІІІ квартал 2016 року 

Мельничук М.С. – 

міський голова 

06.10.2016 13.10.2016 Янзюк В.М. – 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про підсумки 

проведення літньої 

оздоровчої кампанії 

2016 року 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

06.10.2016 13.10.2016 Томчук О.В.- 

начальник 

управління у 

справах сім’ї та 

молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про соціальний захист 

учасників 

антитерористичної 

операції та членів їх 

сімей в місті 

Камінська В.К. – 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

20.10.2016 27.10.2016 Шабельник Н.І. –

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про стан розвитку 

початкової мистецької 

освіти у 

м.Старокостянтинів 

Бондарчук Т.В. – 

заступник 

міського голови 

20.10.2016 27.10.2016 Муляр В.І.- 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання  міської 

програми  розвитку 

системи соціальних 

послуг для сімей, дітей 

та молоді на 2012-2016 

роки 

 

Бондарчук Т.В. –

заступник 

міського голови 

03.11.2016 10.11.2016 Чепелюк Н.А.- 

директор 

МЦСССДМ 

 



2 

 

Продовження додатку  

1 2 3 4 5 

Про стан виплати 

заробітної плати та 

легалізації зайнятості 

на підприємствах, 

установах та 

організаціях міста 

Камінська В.К. – 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

17.11.2016 24.11.2016 Шабельник Н.І. –

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про роботу 

Регіонального центру 

раннього розвитку 

дитини на виконання 

Державної цільової 

соціальної програми 

підтримки сім’ї до 2016 

року 

Камінська В.К. – 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

17.11.2016 24.11.2016 Шабельник Н.І. –

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

Про виконання Закону 

України «Про основи 

соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»  

Камінська В.К. – 

заступник 

міського голови, 

начальник 

фінансового 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

08.12.2016 15.12.2016 Шабельник Н.І. –

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

Про здійснення 

профілактичної роботи 

щодо запобігання 

алкоголізму, 

наркоманії, 

тютюнопаління, 

ВІЛ/СНІДу та іншим 

негативним проявам в 

молодіжному 

середовищі 

Мельничук М.С. – 

міський голова 

08.12.2016 15.12.2016 Бондарчук Т.В. –

заступник 

міського голови; 

Шабельник Н.І. - 

начальник 

управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради; 

Пасічник А.П. - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради; 

Чепелюк Н.А. – 

директор центру 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді  
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Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

    виконавчого 

комітету міської 

ради; 

Дерун А.І. – 

начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету міської 

ради; 

Муляр В.І. – 

завідувач відділу 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради; 

Томчук О.В. – 

начальник 

управління у 

справах сім’ї та 

молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про виконання 

делегованих 

повноважень 

управлінням освіти 

виконавчого комітету 

міської ради за 11 

місяців 2016 року 

Бондарчук Т.В. –

заступник 

міського голови 

22.12.2016 29.12.2016 Пасічник А.П. - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про організацію 

харчування у закладах 

освіти міста у 2016 році 

Бондарчук Т.В. –

заступник 

міського голови 

22.12.2016 29.12.2016 Пасічник А.П. - 

начальник 

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на 2017 рік 

та І квартал 2017 року 

Мельничук М.С. – 

міський голова  

22.12.2016 29.12.2016 Янзюк В.М.- 

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 у ІV кварталі           

2016 року, знаходиться у заступників міського голови, керівників відповідних 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 
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ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників міського голови 

 

ІІІ.1. В оперативному порядку: 

жовтень 

про виконання комунальними службами міста рішень виконавчого комітету міської 

ради за 9 місяців 2016 року, які стосуються питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою м.Старокостянтинів. 

Капляр Л.Г. – завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської ради; 

 

про постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

досягли 16 років, а також осіб з їх числа на облік громадян, які потребують житлових 

умов, за місцем проживання. 

Дерун А.І. – начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради; 

 

листопад 

про стан розроблення містобудівної документації у м. Старокостянтинів. 

Поліщук Ю.М. – завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради; 

 

                      грудень 

про результати перевірки в ІV кварталі 2016 року МЦСССДМ, відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету міської ради щодо дотримання вимог Інструкції 

з діловодства у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. 

Михальчук Л.В. – завідувач загального відділу виконавчого   

комітету міської ради; 

 

про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради при роботі з вхідними документами в 2016 році. 

Михальчук Л.В. – завідувач загального відділу виконавчого   

комітету міської ради; 

 

про соціальне становище сімей міста в рамках реалізації міської програми підтримки 

сімей на період 2016-2020 років. 

Чепелюк Н.А. – директор МЦСССДМ виконавчого комітету 

міської ради; 

про проведену роботу комунальними службами міста по виявленню та здійсненню 

контролю за ліквідацією несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів. 

Капляр Л.Г. – завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської ради; 

про вивчення громадської думки жителів міста протягом 2016 року. 

Цісарук І.О.- завідувач відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2. У порядку контролю за виконанням: 

ІІІ.2.1. Законів України:  
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жовтень 

від 05.03.2016 року № 1065 «Про Загальнодержавну програму «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». 

Чепелюк Н.І. – директор МЦСССДМ виконавчого комітету 

міської ради; 

від 25.11.2001 року №2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

від 07.07.2011 року №3613-VІ «Про Державний земельний кадастр». 

Тарасюк В.Я. – завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету міської ради; 

від 13.01.2011 року №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації». 

Бліщ С.С. – завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

  листопад 

від 01.07.2004 року №1952-VI «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

Решетнік Ю.Ю. - завідувач-державний реєстратор відділу з 

питань державної реєстрації виконавчого комітету міської 

ради; 

від 22.02.2007 року №698-V «Про державний реєстр виборців» щодо виконання ст.21 

«Запит виборця до органу ведення Реєстру». 

Пилипчук І.Є. – завідувач відділу ведення Державного реєстру 

виборців виконавчого комітету міської ради; 

                                                              грудень  

від 15.05.2003 року №755- VІ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань». 

Решетнік Ю.Ю. – завідувач-державний реєстратор відділу з 

питань державної реєстрації виконавчого комітету міської 

ради; 

від 11.07.2001 року №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» щодо організації харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах. 

Пасічник А.П. – начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

від 16.10.1992 року №2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря». 

Капляр Л.Г. – завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.2. Указів Президента України: 

листопад 

від 13.11.2014 року №872/2014 «Про День Гідності та Свободи». 

Цісарук І.О. - завідувач відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

від 15.07.2004 року №797/2014 «Про День пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій». 

Цісарук І.О. - завідувач відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

від 13.10.2015 року №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

 



6 

Муляр В.І. – завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради; 

Томчук О.В. - начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

від 14.10.2014 року №806/2014 «Про День захисника України». 

Цісарук І.О – завідувач відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради;  

                                                       грудень 

від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

ІІІ.2.3. Постанов Кабінету Міністрів України: 

жовтень 

від 30.11.2011 року №1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і хвороб на виробництві». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

листопад 

від 30.10.2014 року №623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

від 19.07.2006 року №999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

від 30.11.2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства…» 

щодо розроблення індивідуальних інструкцій з діловодства відділами та управліннями 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

Загоруйко Н.А. – завідувач архівного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

грудень 

від 20.05.2009 року №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту  власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які 

мають на це право». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.4. Наказів Міністерства соціальної політики України: 
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жовтень 

від 10.01.2007 року №4 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за 

додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій 

органами ПФУ». 

Шабельник Н.І. – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.5. Наказу Мінрегіонбуду України: 

 

 жовтень 

 

від 07.07.2011 року №109  «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст». 

Поліщук Ю.М. – завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.6. Розпоряджень голови облдержадміністрації: 

 

жовтень 

 

від 29.10.2015 року №534/2015 «Про обласні заходи з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2020 року». 

Муляр В.І. - завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  виконавчого комітету міської ради. 

 

ІІІ.2.7. Рішень виконавчого комітету міської ради: 

 

грудень 

 

від 12.02.2015 року №34 «Про затвердження плану заходів по відновленню замку 

князів Острозьких на 2015-2016 року». 

Муляр В.І. - завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  виконавчого комітету міської ради. 

  

ІІІ.2.8. Розпоряджень міського голови:  

 

жовтень 

 

від 16.07.2015 року №207/2015-р «Про заходи з відзначення у місті 150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського». 

Муляр В.І. - завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  виконавчого комітету міської ради; 

 

                                                            грудень 

від 16.02.2016 року №57/2016-р «Про відбір громадян України на військову службу 

за контрактом та службу у військовому резерві у ЗСУ на 2016 рік». 

                                      Томчук О.В. – начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ІV. Організаційно-масові заходи: 

ІV.1. Організація в місті заходів у зв’язку з відзначенням професійних та державних 

свят 

жовтень 

Міжнародний День людей похилого віку (01); 



8 

Міжнародний день ветерана (01); 

Міжнародний день музики (01); 

День працівників освіти (02); 

Всесвітній день архітектора (05); 

День юриста України (08); 

День художника (09); 

День кадрового працівника (12); 

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби (09); 

Покров Пресвятої Богородиці (14); 

День українського козацтва (14); 

День захисника України (14); 

День працівника харчової промисловості (16); 

День дільничного терапевта (17); 

День визволення України від фашистських загарбників (28); 

День працівників служби позавідомчої охорони (29); 

День автомобіліста (30); 

 

листопад 

День ракетних військ і артилерії (03); 

День інженерних військ (03); 

День залізничника (04); 

День працівника соціальної сфери (06); 

День української писемності та мови (09); 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва (09); 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку (16); 

Міжнародний день студентів (17); 

День гідності та Свободи (21); 

День пам’яті жертв голодоморів (26); 

Міжнародний день захисту інформації (30); 

 

грудень 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (01); 

День працівника прокуратури (01); 

25-та річниця від дня проведення Всеукраїнського референдуму (01); 

Міжнародний день інвалідів (03); 

Введення в храм Пресвятої Богородиці (04); 

Міжнародний день волонтерів (05); 

День працівників статистики (05); 

День Збройних Сил України (06); 

День місцевого самоврядування в Україні (07); 

Міжнародний день прав людини (10); 

День благодійництва (11); 

День Сухопутних військ України (12); 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧорнобильськійАЕС (14); 

День працівників суду (15); 

День працівників державної виконавчої служби (17); 

День Святого Миколая (19); 

День адвокатури (19); 

День утворення Пенсійного фонду України (21); 

День енергетика (22); 

День працівників архівних установ України (24); 

Міжнародний день кіно (28). 
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ІV.2. Засідання: 

Комісії з питань проведення капітального ремонту житла (заміна газового 

обладнання) пільговій категорії населення. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Комісії з виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

малозабезпеченим громадянам. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Комісії по встановленню статусу учасника війни. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Комісія з питань захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. 

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. 

Громадської комісії з житлових питань. 

Юридично-житловий відділ виконавчого комітету міської 

ради. 

Робочої групи по контролю за цінами. 

Управління економіки виконавчого комітету міської ради. 

Робочої групи з питань сприяння відновлення платоспроможності суб’єктів 

господарювання. 

Управління економіки виконавчого комітету міської ради. 

Комісії з питань призначення соціальних допомог. 

Управління соціального захисту населення 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. 

Ради по безпеці життєдіяльності населення. 

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. 

Тимчасово діючої моніторингової групи по виявленню не зареєстрованих 

вимушених переселенців. 

Управління соціального захисту населення 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. 

Спостережної комісії. 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів. 
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Відділ з питань регулювання земельних відносин 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. 

Опікунська рада при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Міської робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та 

«тіньової» заробітної плати. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

Координаційної ради з питань молодіжної політики. 

Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради. 

Адміністративної комісії. 

Юридично-житловий відділ виконавчого комітету міської 

ради. 

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

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

Комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами. 

Відділ з питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради. 

ІV.3. Наради: 

з керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів виконавчого комітету міської 

ради. 

Щопонеділка, 

М.Мельничук – міський голова; 

 

з керівниками житлово-комунальних підприємств (за участю керівництва 

виконавчого комітету міської ради). 

Щоп’ятниці, 

Камінська В.К. – заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами   підпис                                                       В. Янзюк 


