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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

30 березня 2021 р.    м.Старобільськ № 76   
 

 

Про затвердження плану роботи  
виконавчого комітету та 
виконавчих органів Старобільської   
міської   ради  на  ІІ  квартал  2021  
року 

 

   
Керуючись пунктами 2, 3 ч.4 ст.42, ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктами 3.1 – 3.9 Регламенту виконавчого 

комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради Луганської області, 

затвердженого рішенням  виконавчого  комітету  Старобільської  міської ради 

від 26.01.2021 року № 4, виконавчий комітет Старобільської міської ради 

Луганської області  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити план роботи  виконавчого комітету та виконавчих органів 

Старобільської міської ради на ІІ квартал 2021 року, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря міської ради та 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                 Яна ЛІТВІНОВА 
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                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                            рішення виконавчого комітету 

                                                                            Старобільської міської ради   

                                                                            30 березня 2021 р. № 76 

 
П Л А Н  

роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради  
на ІІ  квартал 2021 року 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання  

Відповідальні 

виконавці 

Примітка  

 

1. Розгляд питань, пов'язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку міської територіальної 

громади, функціонування галузей господарського  комплексу та розв’язання проблем соціальної сфери 

 

1.1. Підготовка проєкту рішення про встановлення місцевих податків і 

зборів, акцизного податку на 2022 рік 

ІІ квартал  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

ЖКГ та АПР) 

Заступник 

міського 

голови з 

питань 

Розгляд на 

сесії  
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діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток) 

 

Начальник 

відділу 

фінансів 

1.2. Підготовка проєкту рішення про встановлення земельного податку на 

території Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік   

ІІ квартал  Відділ 

земельних 

відносин  

Розгляд на 

сесії  

1.3. Затвердження Положення “Про бюджет участі” (громадський бюджет) 

Старобільської міської територіальної громади  на 2021 -2023 роки 

Березень Відділ 

територіально

го розвитку  

Розгляд  

на  

виконавчому 

комітеті  

1.4. Створення комісії з питань Бюджету участі (громадський бюджет) 

Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік 

Квітень  Відділ 

територіально

го розвитку 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

1.5. Проведення інформаційної компанії щодо ознайомлення мешканців 

громади з основними принципами та можливостями громадського 

Травень -

червень  

Відділ 

територіально

Розповсюдже

ння 
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бюджетування, вимогами до подання проєктів та заохочення 

мешканців до подання пропозицій  

го розвитку інформації 

стосовно 

перебігу та 

результатів  

процесу 

запровадженн

я та дії 

Програми, 

видача 

бланків 

проєктів 

1.6. Затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу 

бізнес-проєктів для підприємців-початківців в м. Старобільськ. 

Оголошення конкурсу.   

Березень  

 

 

Травень-

червень  

Відділ 

територіально

го розвитку 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  

1.7. Про затвердження Положення про конкурсний відбір керівників 

закладів загальної середньої освіти Старобільської міської ради   

Квітень  Відділ освіти Розгляд на 

сесії  

1.8. Про підсумки  роботи виконавчого комітету Старобільської міської 

ради зі зверненнями громадян у 1 кварталі 2021 року та заходи щодо її 

вдосконалення.  

Квітень  Керуючий 

справами 

(секретар) 

виконкому 

Відділ 

діловодства, 

контролю та 

звернень 

громадян 

(доповідає) 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  
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1.9. Простансоціальногообслуговуваннятанаданнясоціальнихпослугнаселе

ннюнатериторії Старобільської міської територіальної громади 

Квітень  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток) 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

(доповідає) 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  

1.10. Про організацію харчування дітей в закладах загальної дошкільної та 

загальної середньої освіти Старобільської міської ради. 

Квітень  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  
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фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток) 

Відділ освіти 

(доповідає) 

1.11. Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання 

«Про звіт про виконання бюджету Старобільської міської 

територіальної громади за 1 квартал 2021 року». 

Травень  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток) 

Відділ 

фінансів 

(доповідає) 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  

1.12. Про  план  роботи виконавчого комітету Старобільської міської ради на 

3 квартал 2021 року. 

Червень  Керуючий 

справами 

(секретар) 

виконкому 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  

1.13. Підготовка проєкту рішення “Про внесення змін до бюджету міської ІІ квартал  Відділ Розгляд на 
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територіальної громади на 2021 рік”  та матеріалів на розгляд 

пленарних засідань міської ради  

фінансів сесії  

1.14. Проведення щорічної Всеукраїнської  акції 

“За чисте довкілля”  

Квітень-

травень  

Відділ з 

питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

1.15. Проведення заходів з упорядкування території міського пляжу  Травень-

червень  

КП 

“Благоустрій”  

м. 

Старобільськ 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

1.16. Проведення заходів з санітарного очищення вулиць, кварталів міста Постійно 

протягом 

року 

КП 

“Благоустрій”  

м. 

Старобільськ 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

1.17. Проведення заходів з підготовки до весняно-літнього періоду: 

- благоустрій території міського кладовища до пасхальних свят 

(прибирання сміття): 

- благоустрій прилеглої території пам'ятників, вапняне фарбування 

бордюрів та стовбурів дерев по центральним вулицям міста  

 

 

 

Квітень  

 

ІІ квартал 

КП 

“Благоустрій”  

м. 

Старобільськ 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

ІІ. Розгляд  питань  в  порядку  контролю 

 

2.1. Про затвердження звіту по виконанню бюджету Старобільської міської 

територіальної громади за 1 квартал 2021 року 

ІІ квартал  Начальник 

відділу 

Доповідь 

міському 
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фінансів 

 

голові  

Розгляд  

на засіданні 

постійної 

комісії  

2.2. Про підсумки роботи  комунального підприємства «Благоустрій 

м.Старобільськ» Старобільської міської ради Луганської області в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 року. 

Квітень  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

ЖКГ та АПР);  

Директор КП 

«Благоустрій 

м.Старобільсь

к» (доповідає) 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  

2.3. Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, санітарно-

гігієнічних норм і попередження загибелі людей на водних об’єктах в 

місцях масового відпочинку населення в м.Старобільськ у 2021 році.  

 

 

Травень  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

ЖКГ та АПР) 

Відділ з 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  
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питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва  

(доповідає) 

2.4. Простанвійськово-обліковоїроботинатериторії Старобільської міської 

територіальної громади. 

Травень  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

ЖКГ та АПР) 

спеціаліст з 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи  

(доповідає) 

Розгляд  

на 

виконавчому 

комітеті  

2.5. Звіт про роботу Комунальної установи “Старобільський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” за 1 квартал 2021 року  

Травень  КУ 

“Старобільськ

ий терцентр” 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній  

нараді 

2.6. Звіт про підготовку до організованого закінчення 2020-2021 

навчального року 

26 квітня  Відділ освіти  Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 
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нараді  

2.7. Проведення сумісних перевірок з державним інспектором у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель на 

предмет цільового використання власниками та користувачами  

земельних ділянок 

Травень-

червень 

Відділ 

земельних 

відносин 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

2.8. Звіт про роботу відділу фінансів за 1 квартал 2021 року Травень  Відділ 

фінансів 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді 

2.9. Звіт про роботу відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини за 1 квартал 2021 року  

Травень  Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Доповідь 

міському 

голові на 

нараді 

2.10. Звіт про роботу відділу освіти  за 1 квартал 2021 року  Травень  Відділ освіти  Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

2.11. Проведення заходів з обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання (ремонт мереж освітлення, заміна 

освітлювальної арматури ламп, щитків освітлення) 

Постійно 

протягом 

року 

КП 

“Благоустрій 

м. 

Старобільськ” 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  
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2.12. Здійснення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого ) на користь платників податку, а  також сум утриманого з 

них доходу за формою 1 ДФ за 1 квартал 2020 року 

Травень  Відділ  

бухгалтерсько

го обліку  

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

2.13. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлення 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечувати ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі  

ІІ квартал  Відділ  

бухгалтерсько

го обліку 

Доповідь 

міському 

голові на 

апаратній 

нараді  

2.14. Прийняття звітів та узагальнення інформації про виконання зведених 

кошторисів головних розпорядників коштів бюджету за 1 квартал 2021 

року 

Квітень  Відділ 

фінансів  

Доповідь 

міському 

голові та 

надання звітів 

до 

Департаменту 

фінансів 

ОДА-ВЦА 

2.15. Підготовка звіту  про виконання бюджету  Старобільської міської 

територіальної громади за 1 квартал 2021 року  

Квітень-

травень  

Відділ 

фінансів  

Доповідь 

міському 

голові та  

розгляд на 

засіданні 

постійної 

комісії з 

питань 

інвестиційної 
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політики, 

бюджету, 

фінансів та 

соціально — 

економічного 

розвитку 

міської ради  

2.16. Здійснення перевірки правильності складання кошторисів на 2021 рік 

по бюджетним установам, що утримуються за рахунок коштів 

бюджету міської територіальної громади, стану  дотримання 

розпорядниками коштів штатно-кошторисної дисципліни 

Квітень  Відділ 

фінансів 

Доповідь 

міському 

голові 

та надання 

ГРБК 

висновків про 

перевірку  

2.17. Підготовка матеріалів для перерозподілу бюджетних призначень по 

Відділу фінансів Старобільської міської ради  

До 20 

квітня  

Відділ 

фінансів 

Доповідь 

міському 

голові  

2.18. Складання, узагальнення та надання Державній казначейській службі 

України у Старобільському районі квартальної бюджетної звітності по 

Відділу фінансів за бюджетними програмами 3710160, 3718710 

 

 

До 

08.04.2021  

Відділ 

фінансів  

Доповідь 

міському 

голові та 

надання 

звітності  

2.19. Складання звітності пор заборгованість за загальним та спеціальним 

фондами Відділу фінансів 

Щомісячно 

протягом  

ІІ кварталу 

Відділ 

фінансів  

Доповідь  

міському 

голові та 

надання 

звітності  
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2.20. Здійснення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості 

бюджетних установ — головних розпорядників коштів бюджетну 

територіальної громади 

ІІ квартал Відділ 

фінансів 

Доповідь 

міському 

голові  

та надання 

інформації до 

Департаменту 

фінансів 

ОДА-ВЦА  

2.21. Інформування громадськості про діяльність Відділу фінансів шляхом 

висвітлення на веб-сайті Старобільської міської ради  

ІІ квартал  Відділ 

фінансів  

Розміщення 

інформації на 

веб-сайті  

міської ради  

2.22. Забезпечення перевірки факту подання декларацій та повідомлень 

Національного агентства про  випадки неподання або несвоєчасного  

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави у Стваробільській МТГ  

До 14 

квітня  

 

Відділ 

правого 

забезпечення 

Перевірка 

подання 

декларації на 

веб-сайті 

НАЗК  

 

ІІІ.  По  мірі  надходження  документів 

 

3.1 Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради 

 Відділ 

правового 

забезпечення 

 

3.2 Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання 

«Про внесення пропозицій міській раді щодо змін та доповнень до 

бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 Відділ 

фінансів 

 

3.3 Про присвоєння та зміну поштово-адресних номерів об’єктам  Відділ з  
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нерухомого майна у м. Старобільськ питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва 

3.4. Про передачу у приватну власність житла  Відділ з 

питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва 

 

3.5. Про надання в оренду нежитлових приміщень  Відділ з 

питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва 

 

3.6. Про взяття на квартирний облік  Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та зв’язків з 

громадськістю 

 

3.7. Про надання кімнат в гуртожитках  Відділ з 

питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва 

 

3.8. Про затвердження результатів експертної оцінки нежитлових 

приміщень 

 Відділ з 

питань ЖКГ, 

благоустрію 

та будівництва 

 

3.9. Про надання грошової допомоги мешканцям Старобільської міської 

територіальної громади, що опинилися в складних життєвих 

 Відділ 

соціального 
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обставинах» 

 

захисту 

населення 

3.10. Засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті міської ради 

 Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та зв’язків з 

громадськістю 

 

3.11. Засідання житлової  комісії  при  виконавчому   комітеті  з  

обліку внутрішньо  переміщених  осіб  з  надання    житлових 

приміщень з фонду для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам 

 Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та зв’язків з 

громадськістю 

 

3.12. Засідання  опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради  Керуючий 

справами 

(секретар) 

виконкому 

 

3.13. Розгляд технічної документації із землеустрою для підписання акту 

прийому-передачі межових знаків на зберігання на постійній комісії 

міської ради з питань регулювання земельних відносин, екології, 

містобудування, архітектури та будівництва 

 Відділ 

земельних 

відносин  

 

3.14. Ведення обліку за № 4-ст “Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур” 

на 01.06.2021   

До 

15.06.2021  

Відділ 

земельних 

відносин  

Доповідь 

міському 

голову голові  

 

ІV. Організаційні заходи 
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4.1. Засідання виконавчого комітету міської ради (останній вівторок місяця) Щомісяця Керуючий 

справами 

(секретар) 

виконкому 

 

4.2. Апаратна нарада у міського голови Щопонеділ

ка 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та зв’язків з 

громадськістю 

 

 

V.  Основні організаційно-масові заходи,  

проведення яких забезпечується Старобільською міською територіальною громадою або за її участю  

 

5.1. Відзначення Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських 

концтаборів 

11 квітня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 
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розвиток); 

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини; 

Відділ освіти   

5.2. Вшанування роковин Чорнобильської  катастрофи (трагедії) 26 квітня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

; 
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Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення;  

Відділ освіти; 

ГО "Ветеранів 

і інвалідів  

Союз 

Чорнобиль 

України 

Старобільсько

го району”;  

КНП 

“Старобільськ

а 

багатопрофіль

на лікарня”   

5.3. Відзначення Дня прикордонника  30 квітня  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 
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органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

5.4. Всеукраїнська акція “За чисте довкілля” та день благоустрою території 

населених пунктів  

Квітень  Заступники 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів;  

 

Відділ з 

питань ЖКГ, 

благоустрію 

та 

будівництва;  

КП 

“Благоустрій”  
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5.5. Урочисті проводи юнаків до лав Збройних Сил України  Квітень-

травень  

Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

(Оксана 

Потапова); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини; 

Старобільсько

-

Новопсковськ

ий ОРТЦК та 

СП 

 

5.6. Відзначення Дня пам'яті  та примирення 8 травня Заступник 

міського 
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голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток; 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;  

Відділ  

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;   

Відділ 

соціального 

захисту 

населення;  
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Відділ освіти   

5.7. Відзначення 76-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні   

9 травня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;   

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;   

Відділ 
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соціального 

захисту 

населення;   

Відділ освіти;   

КНП 

“Старобільськ

а 

багатопрофіль

на лікарня”  

5.8. Міжнародний День  сім'ї  15 травня  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини; 
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Відділ освіти  

5.9. Відзначення Дня  Європи 15 травня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

,  

відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ освіти   
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5.10. Відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій 16 травня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів(за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ освіти   

 

5.11. День вишиванки 20 травня Заступник  
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міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ освіти   

5.12. Проведення свята “Останнього дзвоника” травень Заступник 

міського 
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голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ освіти  

5.13. Випускний бал  травень Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів(за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

культури, 
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туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ освіти  

5.14. Відзначення Міжнародного   дня захисту дітей 01 червня  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;  

Відділ 

культури, 

туризму та 
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охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ освіти;   

Відділ  

соціального 

захисту 

населення  

5.15. Проведення заходів до 83-ї річниці утворення Луганської області  та 

участь в обласних заходах 

03 червня  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

громадськістю

;  
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Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ освіти 

5.16. З нагоди Дня журналіста  06 червня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток);  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини; 

КНП 

“Старобільськ

 



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

а 

багатопрофіль

на лікарня (за 

згодою); 

КНП 

“Старобільськ

ий РЦ ПМСД”  

(за згодою) 

5.17. Проведення заходів з нагоди святкування Дня медичного працівника 20 червень Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток);  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

міської  ради;  

 



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

КНП 

“Старобільськ

а 

багатопрофіль

на лікарня” (за 

згодою); 

КНП 

“Старобільськ

ий РЦ ПМСД”  

(за згодою) 

5.18. Відзначення Дня  скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 22 червня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів(за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

 



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

громадськістю

;  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини;  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення;  

Відділ освіти;  

КНП 

“Старобільськ

а 

багатопрофіль

на лікарня” (за 

згодою) 

5.19. Відзначення Дня  молоді  27 червня  Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

 



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

5.20. Відзначення Дня Конституції України 28 червня Заступник 

міського 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів (за 

напрямком 

економіка, 

бюджет та 

фінанси, 

соціально-

економічний 

розвиток); 

Відділ 

організаційног

о 

забезпечення 

та роботи з 

 



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

громадськістю

;  

Відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Відділ освіти  

 

VІ.  Контрольна діяльність  

 

 Контроль за виконанням:  

- актів і доручень Президента України;  

- актів і доручень Кабінету Міністрів України; 

- протокольних доручень та розпоряджень голови облдержадміністрації;  

- протокольних доручень та розпоряджень голови Старобільської міської 

територіальної громади 

 

   

 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету                                                                                                   Володимир   ЛУГАНСЬКИЙ   
 
 
 
Начальник відділу організаційного забезпечення 
та зв'язків з громадськістю виконавчого комітету                                                                       Інна   ЛАВКО  


