
 
 
                                 Реєстр рішень, що прийняті виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 
                                                                                                у  2011 році 
 
 
 

Назва документа Дата створення Номер  
рішення  

Джерело інформації  Категорія інформації  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про бюджет міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

06.01.11 1 Фінансове управління Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
міста Хмельницького на 2011 рік 
 

06.01.11 2 Департамент економіки   Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження кошторису 
витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
на 2011 рік 
 

06.01.11 3 Управління екології Публічна інформація  

Про надання дозволу на організацію ринку 
з продажу непродовольчих товарів та 
об’єкту побуту – автостоянки засобів по 
вул. Геологів,13 міському комунальному 
підприємству – ринок “Ранковий” 
 

06.01.11 4 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

13.01.11 5 Відділі розподілу житлової 
площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Про виплату грошової допомоги на 
кишенькові витрати дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування 
 

13.01.11 6 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін на розгляд сесії міської 
ради пропозиції про затвердження змін до 
Статуту міського комунального 
підприємства “Хмельницькводоканал” 
 

13.01.11 7 КП «Хмельницькводоканал» Публічна інформація  

Про затвердження акта безоплатного 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
Хмельницького нежитлового приміщення 
дитячого спортивно-оздоровчого клубу 
площею 114,1кв.м. вартістю 717126 
(сімсот сімнадцять тисяч сто двадцять 
шість) гривень у 10-ти поверховому 102-х 
квартирному житловому будинку з 
вбудованими офісними приміщеннями, 
приміщеннями дитячого спортивно-
оздоровчого клубу, дитячого кафе, дитячої 
стоматологічної клініки по вул. 
Зарічанській,26 
 

13.01.11 8 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення змін  у рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
12.03.2009 року № 211 
 

13.01.11 9 Служба у справах дітей Публічна інформація  

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Гарвату Дмитру Олеговичу, 18.02.1998 
р.н. 
 

13.01.11 10 Служба у справах дітей Публічна інформація  



Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Гарват Діані Олегівні, 24.06.2000 р.н. 
 

13.01.11 11 Служба у справах дітей Публічна інформація  

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, 
неповнолітні, та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітні, на 
представлення інтересів малолітньої 
 

13.01.11 12 Служба у справах дітей Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання згоди на 
безоплатну передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, які 
перебувають на обслуговуванні 
відкритого акціонерного товариства 
“Проскурів” 
 

13.01.11 13 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження концепції 
регулювання чисельності безпритульних 
тварин у м. Хмельницькому 
 

13.01.11 14 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету міської ради 
 

13.01.11 15 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про створення комісій з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
зовнішніх мереж та споруд електро-, 
газопостачання 

 16 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



 
Про дозвіл управлінню житлово-
комунального господарства на 
продовження строку оренди павільйону по 
вул. Геологів,5 фізичній особі – 
підприємцю Кулику В.І. 
 

13.01.11 17 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про дозвіл управлінню житлово-
комунального господарства на передачу з 
балансу технічних засобів регулювання 
дорожнім рухом на баланс комунальному 
підприємству по будівництву, ремонту та 
експлуатації доріг 
 

13.01.11 18 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 28.10.2010р. № 
1395 
 

13.01.11 19 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування обласному 
осередку громадської організації жінок-
інвалідів “Донна” приміщення по вул. 
Зарічанській,18/2 
 

13.01.11 20 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл управлінню комунального 
майна на передачу в оренду приміщень 
міської комунальної власності за 
результатами конкурсу 
 
 

13.01.11 21 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл управлінню комунального 
майна на продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 

13.01.11 22 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



 
Про відстрочку сплати пайового внеску на 
створення і розвиток інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
приватному підприємству “Балтіка” та 
внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо внесення змін в договір 
від 25.11.2010р. № 111 
 

13.01.11 23 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок під 
проведення реконструкції квартир, 
приміщень, будівель, будівництва 
 

13.01.11 24 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання комунальному підприємству 
“Південно-Західні тепломережі” 
містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки під проведення 
реконструкції 2-х нежитлових приміщень 
площею 112,1м2 під дві житлові квартири 
в житловому будинку по вул. Львівське 
шосе,55 
 

13.01.11 25 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки 
комунальному підприємству по зеленому 
будівництву і благоустрою міста під 
розміщення  бази-стоянки маломірних 
плавзасобів в межах парку культури і 
відпочинку ім.. М.Чекмана по вул. 
Парковій, 1 
 

13.01.11 26 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 13.01.11 27 Департамент архітектури, Публічна інформація  



міської ради припинення права постійного 
користування частиною земельної ділянки 
гаражному товариству “Новатор” та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних 
гаражів, про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради припинення права постійного 
користування частиною земельної ділянки 
гаражному товариству “Новатор” та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних 
гаражів, про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
та внесення змін 
 

13.01.11 28 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про зміну цільового 
призначення земельних ділянок 
громадянам 
 

13.01.11 29 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
у звязку зі зміною цільового призначення 
 

13.01.11 30 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 13.01.11 31 Департамент архітектури, Публічна інформація  



міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду та передачу у власність 
земельних ділянок громадянам, внесення 
змін 
 

13.01.11 32 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва 
 

13.01.11 33 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок юридичним особам 
 

13.01.11 34 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в постійне 
користування юридичним особам 
 

13.01.11 35 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
короткострокову оренду юридичним 

13.01.11 36 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



особам. фізичним особам-підприємцям, 
громадянам, поновлення договорів оренди 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 26.05.2005 року №335-В 
 

13.01.11 37 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.06.2010 року № 805 

 

13.01.11 38 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 

13.01.11 39 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм 

 

13.01.11 40 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення доповнень в 
рішення двадцять третьої сесії міської 
ради від 04.02.2009 року № 11 “Про 
затвердження Положення про управління 
торгівлі Хмельницької міської ради” 
 

13.01.11 41 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про звільнення публічного 
акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації 
“Хмельницькгаз” від сплати державного 
мита із позовних заяв в 2011 році 
 

13.01.11 42 Фінансове управління Публічна інформація  

Про надання повноважень посадовим 
особам виконавчих органів міської ради, 
міських комунальних підприємств та 
органів самоорганізації правопорушення 

13.01.11 43 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



та втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 26.09.2002р. № 807 
 
Про внесення змін в рішення виконкому 
від 08.01.2009 року № 2 “Про 
затвердження складу міської евакуаційної 
комісії та Положення про міську 
евакуаційну комісію” 
 

13.01.11 44 УНС Публічна інформація  

Про затвердження Положення про комісію 
з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконкому 
Хмельницької міської ради та її складу 
 

13.01.11 45 УНС Публічна інформація  

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

13.01.11 46 Управління архітектури Публічна інформація  

Про проведення конкурсу на кращу 
проектну пропозицію пам’ятника 
“Медикам Хмельниччини” по вул. 
Пілотській,1 
 

13.01.11 47 Управління архітектури Публічна інформація  

Про затвердження складу громадської 
комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті міської ради 
 

13.01.11 48 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.01.2010р. № 68 
 

13.01.11 49 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.05.10р. № 657 
 

13.01.11 50 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про затвердження складу комісії по 
визначенню кандидатів на отримання 

13.01.11 51 Управління молоді та спорту Публічна інформація  



пільгових довготермінових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодими 
громадянам м. Хмельницького на 
будівництво (реконструкцію) і придбання 
житла за рахунок коштів міського 
бюджету 
 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 25.06.2009 року № 634 
 

13.01.11 52 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 09.07.2009 року № 687 
 

13.01.11 53 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

27.01.11 54 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

27.01.11 55 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виключення квартир з числа 
службових та внесення змін в рішення 
виконавчого комітету від 12.10.2007 року 
№ 1075 
 

27.01.11 56 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

27.01.11 57 Управління екології Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
про внесення змін до рішення дванадцятої 
сесії міської ради від 26.06.2007р. № 2 
 
 

27.01.11 58 КП «Хмельницькводоканал» Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 27.01.11 59 Управління економіки Публічна інформація  



комітету міської ради від 28.01.2011 року 
№ 76 
 
Про встановлення тарифів на послуги з 
централізованого опалення та підігріву 
води 
 

27.01.11 60 Управління економіки Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про встановлення в 2011 році 
пільги по сплаті земельного податку 
міському комунальному підприємству по 
утриманню нежитлових приміщень 
комунальної власності 
 

27.01.11 61 Фінансове управління Публічна інформація  

Про дозвіл Хмельницькій дитячо-
юнацькій спортивній школі № 3 надавати 
в погодинну оренду нерухоме майно 
міської комунальної власності для 
проведення фізкультурно-спортивних 
заходів та занять 
 

27.01.11 62 Управління молоді  Публічна інформація  

Про зняття з контролю рішень 
виконавчого комітету 
 

27.01.11 63 Організаційно-контрольний 
відділ 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 25.10.07. № 1128 
 

27.01.11 64 Управління культури Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 24.01.08. № 56 
 

27.01.11 65 Управління культури Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 24.05.07. № 557 
та втрату чинності рішень виконкому 

27.01.11 66 Управління культури Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 27.01.11 67 Управління культури Публічна інформація  



виконавчого комітету від 22.03.07. № 261 
та втрату чинності рішень виконавчого 
комітету 
 
 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Копаєву Владиславу Миколайовичу, 
28.04.1999 р.н. 
 

27.01.11 68 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування неповнолітній 
Чічкан Катерині Сергіївні, 13.01.1996 р.н. 
 

27.01.11 69 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Чічкану Дмитру Сергійовичу, 18.02.1999 
р.н. 
 

27.01.11 70 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Шевчук Євгенії Миколаївні, 07.08.2006 
р.н. 
 

27.01.11 71 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є неповнолітні, та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітні 
 

27.01.11 72 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 14.02. 2008 року 
№ 135 та втрату чинності рішення 
виконавчого комітету від 12.03.2009 року 

27.01.11 73 Управління освіти Публічна інформація  



№ 206 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 14.02.2008 року 
№ 138 та втрату чинності рішення 
виконавчого комітету від 12.03.2009 року 
№ 207 
 

27.01.11 74 Управління освіти Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 13.01.2011 року № 6 
 

27.01.11 75 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.12.2006 р. № 1039 “Про 
створення комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці” 
 

27.01.11 76 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.08.2008 № 992 
 

27.01.11 77 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення в рішення виконавчого 
комітету від 25.06.2009 № 673 
 

27.01.11 78 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про надання проїзних документів на 2011 
рік багатодітним сім’ям, жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-
героїня”, перекладачам – дактилологам 
Хмельницької обласної організації УТОГ, 
соціальним працівникам Хмельницького 
благодійного фонду “Хесед Бешт” 
Хмельницьким комунальним 
підприємством “Електротранс” 
 

27.01.11 79 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про передачу матеріальних цінностей з 
балансу управління у справах сім’ї та 

27.01.11 80 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 

Публічна інформація  



молоді Хмельницької міської ради на 
баланс управління праці та соціального 
захисту населення Хмельницької міської 
ради 
 

здоров»я 

Про створення координаційної ради 
об’єднань громадян соціального 
спрямування, затвердження Положення 
про неї та втрату чинності рішень 
виконавчого комітету 
 

27.01.11 81 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії  міської 
ради пропозиції про встановлення 
надбавки до пенсії членам 
Проскурівського підпілля, партизанам, 
визволителям м. Хмельницького від 
німецько-фашистських загарбників та 
колишнім політв’язням і репресованим на 
2011 рік 
 

27.01.11 82 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про встановлення тарифів на послуги з 
централізованого опалення та підігріву 
води для населення та інших споживачів 
 

27.01.11 83 КП 
«Хмельницьктнплокомуненерго 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення виконкому 
та коригування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд 
прибудинкових територій 
 

27.01.11 84 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про коригування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд 
прибудинкових територій 
 

27.01.11 85 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження тарифів на послуги з 27.01.11 86 Управління житлово- Публічна інформація  



утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій житлово-
експлуатаційній конторі № 6 м. 
Хмельницького 
 

комунального господарства 

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади 
силового трансформатора ТМ – 
400/10(400 кВА; 10/0,4 кВ), який 
перебуває у власності відкритого 
акціонерного товариства 
“Укрелектроапарат” 
 

27.01.11 87 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, які 
перебувають на балансі відкритого 
акціонерного товариства 
“Хмельницькм’ясо” 
 

27.01.11 88 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін до рішення 
двадцять третьої сесії міської ради від 4 
лютого 2009 року № 12 
 

27.01.11 89 Управління житлово-
комунального господарства 
 
 
 
 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання згоди на 
безоплатну передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста 
гуртожитку по вул. Вокзальній, 142 та 

27.01.11 90 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



зовнішніх мереж, що призначені для його 
обслуговування, які перебувають на 
балансі сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агрофірма “Гречани” 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 23.04.2009р. № 
415 
 

27.01.11 91 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 21.01.2009р. № 
63 
 

27.01.11 92 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл управлінню комунального 
майна на передачу в тимчасове безоплатне 
користування Хмельницькому міському 
відділу Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Хмельницькій 
області приміщень міської комунальної 
власності 
 

27.01.11 93 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл на передачу в суборенду 
частини приміщення по вул. 
Проскурівській, 4/3 
 

27.01.11 94 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування управлінню комунального 
майна Хмельницької міської ради 
приміщення по вул. Кам’янецькій,2 
 

27.01.11 95 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

27.01.11 96 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



Про приватизацію не житлового 
приміщення на прс. Миру, 61/2 в м. 
Хмельницькому шляхом викупу 
молодіжною громадською організацією 
“Хмельницький обласний КВН-клуб “Три 
товстуни” 
 

27.01.11 97 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Хмельницькій 
міській організації Всеукраїнської 
громадської організації “Захист дітей 
війни” приміщення в будинку побуту 
“Південний Буг” по вул. Кам’янецькій,2 
 

27.01.11 98 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Петяку Сергію Віталійовичу 
на сплату пайового внеску на створення і 
розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста 
Хмельницького частинами 
 

27.01.11 99 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання дозволу приватному 
підприємцю Путівленко Іннесі 
Августинівні сплатити пайовий внесок на 
створення і розвиток інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
частинами 
 

27.01.11 100 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок під 
проведення реконструкції приміщень, 
будівель, будівництва, внесення зміни в 

27.01.11 101 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



рішення виконавчого комітету 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження 
рекомендованого змісту землевпорядної 
документації, на підставі якої 
приймаються рішення міської ради щодо 
передачі земельних ділянок у власність 
або користування 
 

27.01.11 102 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки спільному навчальному 
закладу “Хмельницький кооперативний 
технікум” та надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів, про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадян та внесення 
 

27.01.11 103 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам 
 

27.01.11 104 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам, внесення змін 

27.01.11 105 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельної ділянки спадкоємцю 
громадянина, який отримав земельну 
ділянку у власність 
 

27.01.11 106 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам та 
внесення змін 
 

27.01.11 107 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

27.01.11 108 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

27.01.11 109 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в постійне користування, в 
короткострокову оренду юридичним 
особам, фізичним особам-підприємцям, 
поновлення договорів оренди 
 

27.01.11 110 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування земельною 
ділянкою та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки юридичній 
особі 
 

27.01.11 111 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення зміни до 
рішення сесії міської ради, затвердження 
проекту відведення земельної ділянки та 
передачу її в постійне користування 
юридичній особі 
 

27.01.11 112 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
добудову до продовольчого магазину (І –
черга реконструкції продовольчого 
магазину з добудовою приміщення та 
переобладнання скло пункту під сауну та 
магазин) загальною площею68,6кв.м, що 
розташована по вул. Кам’янецькій,159 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
торговельно-виробничою фірмою 
“Краяни” 
 

27.01.11 113 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
перукарню з влаштуванням окремого 
входу та тамбуру з легких конструкцій 
загальною площею57,1кв.м, що 
розташована по вул. Грушевського,51 у м. 
Хмельницькому за Дияк Галиною 
Андріївною (108/1000 частки приміщення) 

27.01.11 114 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



та Дияком Андрієм Йосиповичем (54/1000 
частки) 
 
Про оформлення права власності на 
майстерню по виготовленню металевих та 
дерев’яних виробів загальною 
площею293,7кв.м, що розташована по вул. 
Курчатова, 6/3А у м. Хмельницькому за 
фізичною особою-підприємцем Музикою 
Миколою Володимировичем 
 

27.01.11 115 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
складські приміщення та перехід від 
допоміжного господарського приміщення 
до ковбасного цеху загальною 
площею865,6кв.м, що розташовані по вул. 
Курчатова,118/9 у м. Хмельницькому за 
фізичною особою-підприємцем Рикуном 
Анатолієм Панасовичем 
 

27.01.11 116 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на пост 
діагностики (магазин та офіси), 
шиномонтаж автомашин, стоянка 
автомашин – І черга будівництва кемпінгу 
(кафе – бару, мотелю, посту діагностики і 
шиномонтаж автомашин) загальною 
площею640,9кв.м, що розташовані по вул. 
Західно-Окружній, 5/1 у м. 
Хмельницькому за Путівленко Інесою 
Августинівною 
 

27.01.11 117 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на салон 
краси та здоров’я з влаштуванням 
вхідного тамбуру з легких конструкцій 

27.01.11 118 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



загальною площею92,2кв.м, що 
вбудований у житловий будинок по вул. 
М. Рибалка, 49/2 у м. Хмельницькому за 
Чичановським Василем Станіславовичем 
 
Про скасування рішення виконавчого 
комітету від 28.09.2000 року № 837-Б 
 

27.01.11 119 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.06.2004 року № 383-Е 
 

27.01.11 120 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 09.10.2000 року № 1218 
 

27.01.11 121 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.08.2009 року № 923 
 

27.01.11 122 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.10.2009 року № 1099 
 

27.01.11 123 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.04.2006 року № 264 в 
частині надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту торгівлі – бару 
“Вреслінг” 
 

27.01.11 124 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання  дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 

27.01.11 125 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про встановлення ставок 
збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності в м. 

27.01.11 126 ДПІ Публічна інформація  



Хмельницькому 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про встановлення розміру 
фіксованого податку для громадян, які 
здійснюють підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи у м. 
Хмельницькому 
 

27.01.11 127 ДПІ Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради (Пасічник) 
 

27.01.11 128 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради(Розенбліт) 
 

27.01.11 129 Відділ бухгалтерського обліку Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради(Атаман) 
 

27.01.11 130 Відділ бухгалтерського обліку Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради(Южакова) 
 

27.01.11 131 Відділ бухгалтерського обліку Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії 
Хмельницької міської ради пропозиції про 
затвердження Порядку погодження 
встановлення споруд електрозв’язку на 
території міста Хмельницького 
 

27.01.11 132 Управління транспорту та звязку Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської про встановлення  в 2011 році 
пільги по сплаті земельного податку 
дитячо-юнацькій спортивній школі №1 з 
земельних ділянок по вул. Проскурівській, 
81 та вул. Щорса, 17, на яких розташовані 
футбольні поля, роздягальні, спортивні 

27.01.11 133 Управління молоді та спорту Публічна інформація  



майданчики, спортивні зали, що здаються 
в тимчасове користування (оренду) 
 
Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

10.02.11 134 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

10.02.11 135 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виключення квартири № 66 по прв. 
Незалежності, 9 з числа службових та 
внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 08.10.2009 року № 1058 
 
 

10.02.11 136 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація  

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

10.02.11 137 Управління екології Публічна інформація  

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є неповнолітні, та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітні, на представлення 
інтересів малолітньої 
 
 

10.02.11 138 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про прийняття в комунальну 
власність  безхазяйного водопроводу по 
пров. Чапаєва та про передачу його на 
баланс міського комунального 
підприємства “Хмельницькводоканал” 

10.02.11 139 КП «Хмельницькводоканал» Публічна інформація 



 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання сім’ям загиблих 
учасників бойових дій в Афганістані та 
інших локальних війнах додаткової пільги 
в розмірі 25% на оплату житлово-
комунальних послуг з січня по грудень 
2011 року 
 

10.02.11 140 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 08.04.1999р. № 
214 та втрату чинності рішень 
виконавчого комітету 
 

10.02.11 141 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради для надання 
допомоги у вигляді передплати на газету 
міської ради “Проскурів” для окремої 
пільгової категорії жителів міста 
Хмельницького 
 
 

10.02.11 142 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на передачу з балансу 
житлово-експлуатаційної контори № 1 
двоповерхового житлового будинку № 6 
по прв. Проскурівського підпілля на 
баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного житлового будинку по 
прв. Проскурівського підпілля, 6 “Баварія” 
 

10.02.11 143 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади 

10.02.11 144 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



зовнішніх мереж та споруд 
електропостачання, що призначенні для 
обслуговування житлового будинку по 
вул. Зарічанській,52 об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку 
“Велес Хмельницький Зарічанська 52” 
 
Про затвердження актів безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
зовнішніх мереж, споруд та систем 
електро-, газопостачання 
 

10.02.11 145 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження акта приймання-
передачі в комунальну власність 
територіальної громади міста силового 
трансформатора ТМ-400/10 (400 кВА; 
10/0,4 кВ), який перебуває у власності 
відкритого акціонерного товариства 
“Укрелектроапарат” 
 
 

10.02.11 146 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Асоціації жінок 
у бізнесі приміщення по вул. 
Проскурівській, 60/1 
 

10.02.11 147 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Хмельницькому 
обласному військово-патріотичному клубу 
“Склавин-воїн” приміщення по вул. 
Шевченка, 40 

10.02.11 148 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Хмельницькій 
міській організації Спілки Української 
молоді в Україні приміщення по вул. 
Інститутській,20/2 
 

10.02.11 149 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду частини 
інженерної споруди шлюзного мосту на р. 
Південний Буг 
 

10.02.11 150 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду частини 
приміщення в будівлі міської дитячої 
лікарні по вул. С. Разіна,1 
 

10.02.11 151 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 
 

10.02.11 152 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про відстрочку сплати пайового внеску на 
створення і розвиток інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
приватній фірмі “Добродій” та внесення 
на розгляд сесії міської ради пропозиції 
щодо внесення змін в договір від 
13.01.2011р. № 3 
 

10.02.11 153 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання дозволу товариству з 
обмеженою відповідальністю “ПІ-К” 
сплачувати пайовий внесок на створення і 
розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста 

10.02.11 154 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Хмельницького частинами 
 
Про надання дозволу товариству з 
обмеженою відповідальністю “Ринок 
Сардонікс” сплачувати пайовий внесок на 
створення і розвиток інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
частинами 
 

10.02.11 155 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки 
житлово-експлуатаційній конторі № 2 на 
реконструкцію нежитлового приміщення 
(колясочної) під житлову кімнату для 
розширення кв.81 по вул. Прибузькій,30 
 

10.02.11 156 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов та 
обмежень “Імпульс-Світ” виробнично-
комерційного приватного підприємства 
“Явір-Транс” на влаштування ринку по 
продажу непродовольчих товарів по вул. 
Геологів,15/3-А 
 
 

10.02.11 157 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання контрольно-ревізійному 
управлінню у Хмельницькій області 
містобудівних умов та обмежень по прв. 
Маяковського, 19/1 
 

10.02.11 158 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок під 
проведення реконструкції приміщень, 
будівель, будівництва, відміну рішення 

10.02.11 159 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



виконавчого комітету 
 
Про надання приватному підприємству 
“Кова” містобудівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки на 
реконструкцію нежитлового приміщення 
під магазин продовольчих та 
непродовольчих товарів, офісні та 
побутові приміщення з влаштуванням 
окремого входу по вул. Хотовицького, 7 
 

10.02.11 160 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про скасування пунктів рішень 
виконавчого комітету 
 

10.02.11 161 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельною ділянкою, 
розірвання договору оренди землі та 
надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки юридичній особі 
 

10.02.11 162 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельною ділянкою та 
надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки юридичній особі 
 
 

10.02.11 163 Управління архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.07.2000 року № 578-Ж 
 

10.02.11 164 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 10.02.11 165 Управління торгівлі Публічна інформація  



комітету від 22.07.2004 року № 452-Д 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 25.11.2004 року № 739-Ж 
 

10.02.11 166 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 10.02.2005 року № 95 
 

10.02.11 167 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.06.2006 року № 458 
 

10.02.11 168 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.10.2006 року № 751-Є 
 

10.02.11 169 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.02.2007 року № 170-Б 
 

10.02.11 170 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 23.08.2007 року № 939 
 

10.02.11 171 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 10.09.2009 року № 992 
 

10.02.11 172 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 10.12.2009 року № 1385 
 

10.02.11 173 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 10.12.2009 року № 1386 
 

10.02.11 174 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 22.07.2010 року № 907 
 

10.02.11 175 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 09.09.2010 року № 1196 

10.02.11 176 Управління торгівлі Публічна інформація  



 
Про надання дозволу на облаштування 
торговельного майданчика для торгівлі 
непродовольчими товарами фізичній особі 
– підприємцю Тростянецькому Олексію 
Івановичу 
 

10.02.11 177 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 

10.02.11 178 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм 
 
 

10.02.11 179 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про звільнення дочірнього 
підприємства “Катіон-житлово-
комунальне господарство” відкритого 
акціонерного товариства “Катіон” від 
сплати державного мита із позовних заяв в 
2011 році 
 

10.02.11 180 Фінансове управління Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання пільги 
державному підприємству “Новатор”, 
звільнивши від сплати державного мита із 
позовних заяв в 2011 році 
 

10.02.11 181 Фінансове управління Публічна інформація  

Про внесення пропозиції сесії міської ради 
про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за 2010 рік 
 

10.02.11 182 Фінансове управління Публічна інформація  

Про затвердження заходів щодо 10.02.11 183 Фінансове управління Публічна інформація  



збільшення надходжень до загального і 
спеціального фондів міського бюджету та 
економії бюджетних коштів на 2011 рік 
 
 
Про затвердження міської Програми 
правової освіти населення на 2011-2015 
роки 
 

10.02.11 184 Юридичний відділ Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 
 

10.02.11 185 Відділ бухгалтерського гобліку Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 09.12.2010р. № 1623 
 
 

10.02.11 186 Відділ бухгалтерського гобліку Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 
 
 

10.02.11 187 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

24.02.11 188 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 
 

24.02.11 189 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання дозволу міському 
комунальному підприємству 
“Хмельницькводоканал” на передачу під 
заставу банківській установі майна 
 
 

24.02.11 190 КП «Хмельницькводоканал» Публічна інформація  



Про внесення на розгляд сесії 
Хмельницької міської ради пропозиції про 
затвердження акта на списання шляхом 
ліквідації надвірного туалету, 
розташованого на території навчально-
виховного об’єднання № 5 міста 
Хмельницького імені Сергія Єфремова за 
адресою: вул. Володимирська,51 
 
 

24.02.11 191 Управління освіти Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження Програми 
охорони довкілля м. Хмельницького на 
2011-2015 роки 
 
 

24.02.11 192 Управління екології Публічна інформація  

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, 
неповнолітньому Фурману Антону 
Анатолійовичу, 31.03.1996 р.н. 
 

24.02.11 193 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є неповнолітні, та 
право користування  яким мають 
малолітні, неповнолітні, на 
переоформлення акцій, на представлення 
інтересів малолітньої 
 
 

24.02.11 194 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради (Каневська) 
 

24.02.11 195 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виділення коштів з цільового фонду 24.02.11 196 Управління праці, соціального Містить відомості про 



Хмельницької міської ради (Мельник) 
 
 

захисту населення та охорони 
здоровя 

особу (персональні дані) 

Про погодження тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку 
по вул. Чорновола, 176/1 “Партнер” 
 

24.02.11 197 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційних контор частин 
одноповерхових житлових будинків, які 
належать громадянам на праві приватної 
власності, передавши їх на утримання 
власникам 
 

24.02.11 198 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про надання дозволу комунальному 
підприємству “Міськсвітло” на передачу з 
балансу спеціального вантажного 
автомобіля АЦПТ 2.8 ГАЗ 5312 на баланс 
комунального підприємства по 
будівництву, ремонту та експлуатації 
доріг 
 

24.02.11 199 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про створення комісії з передачі в 
комунальну власність територіальної 
громади міста гуртожитку по вул. 
Вокзальній,142 та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, які 
перебувають на балансі 
сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю “Агрофірма 
“Гречани” 
 

24.02.11 200 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, які 
під час приватизації не ввійшли до 
статутного фонду державного 
підприємства “Новатор”, але перебувають 
у нього на балансі і є державною 
власністю 
 

24.02.11 201 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження актів безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
зовнішніх мереж та споруд 
газопостачання 
 
 

24.02.11 202 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 13.08.2009р. № 
805 
 

24.02.11 203 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про втрату чинності пункту 1.3. рішення 
виконавчого комітету від 14.10.2010р. № 
1301 
 

24.02.11 204 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету та передачу в оренду приміщень 
міської комунальної власності 
 

24.02.11 205 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування управлінню торгівлі 
Хмельницької міської ради приміщення  
по вул. Грушевського,88 

24.02.11 206 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



 
Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

24.02.11 207 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Хмельницькій 
обласній асоціації інвалідів приміщення 
по вул. Проскурівського підпілля, 203 
 
 

24.02.11 208 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

24.02.11 209 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов та 
обмежень на самочинно забудовані 
земельні ділянки в гаражному кооперативі 
 

24.02.11 210 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок під 
проведення реконструкції квартир, 
приміщень, будівель, будівництва та 
внесення зміни в рішення виконавчого 
комітету 
 

24.02.11 211 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки 
колективному підприємству 
“Хмельницька меблева фабрика” на 
реконструкцію орендованого приміщення 
цеху № 1 під магазин продовольчих  та 
непродовольчих товарів, закладу 
громадського харчування з надбудовою 2-
х поверхів під офісні приміщення по вул. 

24.02.11 212 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Старокостянтинівське шосе,26 
 
Про надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на 
будівництво Духовно-просвітницького 
центру Свято-Георгіївського храму 
Української православної церкви по вул. І. 
Франка,1/15 
 

24.02.11 213 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання приватному малому 
підприємству “Віскарія” містобудівних 
умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на проведення капітального 
ремонту (невід’ємних поліпшень) 
орендованого не житлового приміщення 
комунальної власності по вул. Свободи, 
14А 
 

24.02.11 214 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення зміни в рішення 
виконавчого комітету від 12.10.2007 року 
№ 1097 
 

24.02.11 215 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки гаражному товариству 
“НОВАТОР” та про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів, про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам та внесення змін 
 

24.02.11 216 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам, внесення змін та 
втрату чинності пунктів рішень 
виконавчого комітету міської ради 
 

24.02.11 217 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та внесення 
змін 
 

24.02.11 218 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду та передачу у власність 
земельних ділянок громадянам, внесення 
змін 
 

24.02.11 219 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін та 
доповнень до рішень сесії міської ради 
 

24.02.11 220 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки та передачу 
її в короткострокову оренду ТОВ 
“Трансформаторсервіс” 
 

24.02.11 221 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення фізичним особам-
підприємцям 

24.02.11 222 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки та передачу 
її в постійне користування 
Хмельницькому державному 
експериментальному протезно-
ортопедичному підприємству 
 

24.02.11 223 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки та передачу 
її в постійне користування Хмельницькій 
обласній санітарно-епідеміологічній 
станції 
  

24.02.11 224 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

24.02.11 225 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Тарасюку Р.Г. 
 
 

24.02.11 226 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 24.02.11 227 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



приміщення четвертого мансардного 
поверху (пр.4-18) площею30,0кв.м, яке 
становить 21/100 частки приміщення 
загальною площею143,2кв.м, що 
розташоване по вул. Довженка,4/1 у м. 
Хмельницькому за Стешиною Іриною 
Миколаївною 
 
Про оформлення права власності на 
магазин продовольчих товарів та скло 
пункту загальною площею160,4кв.м, що 
розташовані по Львівському шосе, 51 у м. 
Хмельницькому за приватною фірмою 
“Антей” 
 

24.02.11 228 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
будівлю контори (адміністративна 
будівля) загальною площею271,2кв.м, 
будівлю диспетчерської загальною 
площею113,0кв.м, що розташовані по вул. 
Вайсера,12/1 у м. Хмельницькому за 
товариством з обмеженою 
відповідальністю “Стрибок” 
 
 
 

24.02.11 229 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 12.05.2005р. № 304 
 

24.02.11 230 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.02.2005 року № 125 в 
частині надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту торгівлі – магазину 
по торгівлі непродовольчими товарами 

24.02.11 231 Управління торігвлі Публічна інформація  



 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 26.02.2009 року № 192 
 

24.02.11 232 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.09.2009 року № 1050 
 

24.02.11 233 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 28.10.2010 року № 1433 
 

24.02.11 234 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту торгівлі – магазину 
по торгівлі непродовольчими товарами 
приватному підприємству “Мобілочка” 
 

24.02.11 235 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту підвищеної 
небезпеки – автомобільної газозаправної 
станції товариству з обмеженої 
відповідальністю “Авантаж 7” 
 

24.02.11 236 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 
 

24.02.11 237 Управління торігвлі Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження Програми 
забезпечення пожежної безпеки об’єктів 
усіх форм власності, розвитку 
інфраструктури підрозділів пожежної 
охорони м. Хмельницького на 2011-2015 
роки 
 

24.02.11 238 Упраівління з питань 
надзвичайних ситуації  

Публічна інформація  



 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
про продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
приватному підприємству “Лана” 
 
 

24.02.11 239 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про затвердження тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та при 
будинкових територій Хмельницькій 
житлово-експлуатаційній конторі № 1 
 
 

24.02.11 240 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

10.03.11 241 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання службової житлової площі 
громадянам міста 
 
 

10.03.11 242 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

10.03.11 243 Управління екології Публічна інформація  

Про внесення змін та доповнень в рішення 
виконавчого комітету від 27.09.2007р. № 
1024 та втрату чинності рішення 
виконавчого комітету від 15.05.2009 р. № 
451 
 
 

10.03.11 244 Дозвільний центр Публічна інформація  

Про визнання таким, що втратило 
чинність рішення виконавчого комітету 

10.03.11 245 Управління молоді та спорту Публічна інформація  



від 23.04.2009р. № 393 та внесення на 
розгляд сесії міської ради пропозиції про 
надання дозволу Хмельницькій дитячо-
юнацькій спортивній школі № 1 надавати 
в найм ліжко-місця в гуртожитку по вул. 
Проскурівській,73 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження 
передавального акту управління у справах 
сімї та молоді Хмельницької міської ради 
та внесення змін в структуру виконавчих 
органів Хмельницької міської ради 
 

10.03.11 246 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання пільги 
державному підприємству “Новатор” по 
сплаті земельного податку в 2011 році 
 
 

10.03.11 247 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Кузьменко Людмилі 
Анатоліївні на розміщення пересувного 
цирку-шапіто “Віват-Але” з 14.03.11 по 
03.04.11 на території міського пляжу 
 
 

10.03.11 248 Управління культури Публічна інформація  

Про надання статусу дитини-сироти 
неповнолітньому Андросенку Руслану 
Миколайовичу, 23.01.1994 р.н. 
 

10.03.11 249 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, неповнолітній 
Кобріній Юлії Віталіївні, 22.05.1993 р.н. 

10.03.11 250 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітня, 
неповнолітній, та право користування 
яким мають малолітні, неповнолітні 
 
 

10.03.11 251 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про внесення змін в рішення 
другої сесії міської ради від 15.12.2010 р. 
№ 50 та затвердження Положення про 
управління праці, соціального захисту 
населення і охорони здоровя 
Хмельницької міської ради 
 

10.03.11 252 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.09.2007 року № 1016 
 
 

10.03.11 253 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про затвердження актів безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для їх обслуговування, які під 
час приватизації не ввійшли до статутного 
фонду відкритого акціонерного 
товариства “Катіон”, але перебувають в 
нього на балансі і є державною власністю 
та про внесення на розгляд сесії міської 
ради пропозиції про передачу в постійне 
безоплатне користування публічному 
акціонерному товариству по 
газопостачанню та газифікації 

10.03.11 254 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



“Хмельницькгаз” зовнішніх мереж та 
споруд газопостачання 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження 
передавального акта комунального 
підприємства по санітарній очистці міста 
 

10.03.11 255 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про зміну нумерації квартир в житловому 
будинку по вул. Свободи,8Б 
 

10.03.11 256 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційних контор частин 
одноповерхових житлових будинків, які 
належать громадянам на праві приватної 
власності, передавши їх на утримання 
власникам 
 
 

10.03.11 257 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 25.02.2010 р. № 
231 
 

10.03.11 258 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщення по 
вул. Соборній, 33 
 

10.03.11 259 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл на передачу в суборенду 
частини приміщення по вул. 
Проскурівській,4/3 
 

10.03.11 260 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл управлінню комунального 
майна на передачу в оренду приміщень 
міської комунальної власності за 
результатами конкурсу 

10.03.11 261 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



 
Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

10.03.11 262 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування архівному відділу 
Хмельницької міської ради приміщення по 
вул. Володимирській,109 
 

10.03.11 263 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
користування малому колективному 
підприємству “Ремвзуття” приміщення в 
будинку побуту “Південний Буг” по вул. 
Кам’янецькій,2 
 

10.03.11 264 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо втрати чинності рішення 
міської ради та передачі в тимчасове 
безоплатне користування народному 
художнику України, члену Національної 
спілки художників України Мазуру 
Миколі Івановичу приміщення в будівлі 
по вул. Інститутській, 5 
 

10.03.11 265 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок під 
проведення реконструкції квартир, 
приміщень, будівництва та внесення змін 
в рішення виконавчого комітету 
 

10.03.11 266 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання дозволу комунальному 
підприємству по організації роботи 
міського пасажирського транспорту на 

10.03.11 267 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



влаштування зупинок для очікування 
пасажирами громадського транспорту з 
встановленням торговельного павільйону 
для продажу продовольчих товарів 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права оренди 
частини земельної ділянки гаражному 
кооперативу “СВІТАНОК”, зміну 
цільового призначення земельної ділянки 
та про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 
 

10.03.11 268 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки гаражному товариству 
“НОВАТОР”, об’єднанню автолюбителів 
“КОРДОН” Академії Прикордонних 
військ України. Про припинення права 
оренди частини земельної ділянки 
гаражному кооперативу 
“АВТОЛЮБИТЕЛЬ” та про надання 
дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних 
гаражів, про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
та внесення змін 
 

10.03.11 269 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 10.03.11 270 Департамент архітектури, Публічна інформація  



міської ради про зміну цільового 
призначення земельних ділянок 
громадянам 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін та втрату 
чинності пунктів рішень виконавчого 
комітету і розпорядження адміністрації 
міської ради 
 

10.03.11 271 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про втрату чинності пункту 7 
додатку 5 рішення 37-ої сесії міської ради 
від 30.06.2010р. № 20 та надання дозволу 
на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документу, 
що посвідчує право на земельну ділянку 
Пінтак Н.О. по вул. Торф’яній,7 

10.03.11 272 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення  пропозицій  на розгляд сесії 
міської ради про  припинення права 

постійного користування частини 
земельної ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  ТОВ 
„Гілея”   

 

10.03.11 273 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
юридичній особі 

 

10.03.11 274 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення зміни до 
рішення сесії міської ради 

10.03.11 275 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради 

 
 

10.03.11 276 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 28.01.2010р. № 
112 
 

10.03.11 277 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на: 
- приміщення загальною 

площею151,3кв.м ( в тому числі 
приміщення загального 
користування № 1 загальною 
площею8,3 кв.м), що вбудоване у 
житловий будинок по вул. 
Шевченка,53 у м. Хмельницькому; 

- приміщення загальною 
площею115,3кв.м, що розташоване 
по вул. Вокзальній,65 у м. 
Хмельницькому, за державою 
Україна в особі Державного 
комітету ветеринарної медицини 
України 

 

10.03.11 278 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на: 
- приміщення загальною 

площею1071,9кв.м; 
приміщення загальною 
площею288,9кв.м, що розташовані по 
вул. Чорновола,176/1 у м. 
Хмельницькому за державою Україна 
в особі Державного комітету 

10.03.11 279 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



ветеринарної медицини України 
 

Про оформлення права власності на не 
житлові приміщення загальною 
площею214,7кв.м (прим. 1-29 пл.3,2кв.м, 
2-2 пл.12,8кв.м, 2-5 пл.16,9кв.м, 2-10 
пл.17,1кв.м, 2-29 пл.34,0кв.м, 2-30 
пл.14,5кв.м, 2-31 пл.7,7кв.м, 2-32 
пл.33,6кв.м, 2-33 пл.16,7кв.м, 2-34 
пл.4,9кв.м), що розташовані в будівлі по 
вул. Грушевського,45 у м. Хмельницькому 
за колективним підприємством 
“Виробничо-торгівельна фірма “Ювелірні 
прикраси” 
 

10.03.11 280 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
приміщення бази овочесховища з 
добудовою гаража та мансардного 
поверху загальною площею350,9кв.м, що 
розташоване по вул. Шевченка, 64/2а у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Мідіс 
Плюс” 
 

10.03.11 281 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення прав власності на 
нежитлові приміщення: будівлю гаража з 
навісом (літ. “Д-2” пл.. 1786,2кв.м), 
будівлю складу (літ. “Г” пл..990,1кв.м) 
основну будівлю з корпусами (літ. “Б-2” 
пл..375,7кв.м), блочний будинок (літ. “В-
2” пл.. 249,5кв.м) загальною 
площею3401,5кв.м, що розташовані по 
вул. Ватутіна,28 у м. Хмельницькому за 
закритим акціонерним товариством 

10.03.11 282 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



“Хмельницьке обласне виробниче 
підприємство “Медтехніка” 
 
Про оформлення права власності на 
будівлю центру місії загальною 
площею615,5кв.м, що розташована по вул. 
Перемоги. 9/2 у м. Хмельницькому за 
релігійною організацією “Християнська 
місія Рука Допомоги” Всеукраїнського 
Союзу Об’єднань євангельських 
християн-баптистів 

10.03.11 283 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
приміщення під швейне виробництво 
загальною площею836,4кв.м, що 
розташоване по вул. Північній.99 у м. 
Хмельницькому за фізичною особою-
підприємцем Шмигельською Світланою 
Євгенівною 
 

10.03.11 284 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 17.05.2004 року № 261-Е 
 

10.03.11 285 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 23.02.2006 року № 150 
 

10.03.11 286 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 12.04.2007 року № 429 та від 
23.08.2007 року № 937 

10.03.11 287 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 

10.03.11 288 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на право розміщення 
малої архітектурної форми 

10.03.11 289 Управління торгівлі Публічна інформація  



 
Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм та внесення 
змін в рішення виконавчого комітету від 
22.07.2010р. № 938 
 

10.03.11 290 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.05.2010 року № 657 
 

10.03.11 291 Юридичний відділ Публічна інформація  

Про внесення пропозиції сесії міської ради 
про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік  

10.03.11 292 Фінансове управління  Публічна інформація  

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

10.03.11 293 Фінансове управління Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради для 
проведення заходів, присвячених 67-й 
річниці визволення міста Хмельницького 
від німецько-фашистських загарбників 
 

10.03.11 294 Упрвіління оргаізаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування 
спеціалізованому ремонтно-будівельному 
підприємству “Хмельницькліфт” 
приміщень міської комунальної власності 
 

10.03.11 295 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про поновлення терміну 
оренди земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю – речовий 
ринок “ВВК Поділля-2” 
 

10.03.11 296 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Статуту Хмельницької дитячо-юнацької 
спортивної школи № 1, затвердженого 
рішенням тридцять шостої сесії міської 
ради від 26.05.2010 р. № 9 

10.03.11 297 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Статуту Хмельницької дитячо-юнацької 
спортивної школи № 2, затвердженого 
рішенням тридцять шостої сесії міської 
ради від 26.05.2010 р. № 10 

10.03.11 298 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Статуту Хмельницької дитячо-юнацької 
спортивної школи № 3, затвердженого 
рішенням тридцять шостої сесії міської 
ради від 26.05.2010 р. № 11 

10.03.11 299 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Положення міського центру по роботі з 
дітьми та підлітками за місцем 
проживання, затвердженого рішенням 
тридцять шостої сесії міської ради від 
26.02.2010 р. № 11 

10.03.11 300 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Положення Хмельницького міського 
центру соціальної допомоги молоді, 
затвердженого рішенням тридцять шостої 
сесії міської ради від 26.06.2007 р. № 13 
 

10.03.11 301 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про втрату чинності рішень виконавчого 
комітету від 12.10.2006 р. № 739, від 

10.03.11 302 Управління транспорту та 
зв»язку  

Публічна інформація  



23.10.2003 р. № 924 та внесення на 
розгляд сесії міської ради пропозиції про 
затвердження Положення про проведення 
конкурсу на надання права організовувати 
та провадити діяльність із забезпечення 
паркування транспортних засобів на 
майданчиках для платного паркування та 
спеціально відведених автостоянках 
 
Про роботу управління освіти, навчальних 
закладів міста щодо створення умов для 
здобуття освіти дітей з особливими 
потребами 
 
 

24.03.11 303 Управління освіти Публічна інформація  

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

24.03.11 304 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

24.03.11 305 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

24.03.11 306 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

24.03.11 307 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.07.2001р. № 530 
 
 

24.03.11 308 Управління культури Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 24.03.11 309 Управління освіти Публічна інформація  



пропозиції про затвердження Положення 
про надання матеріальної допомоги 
студентам пільгових категорій для 
навчання у вищих навчальних закладах 
України всіх форм власності 
 
 
Про відмову в наданні дозволу на 
розірвання договору дарування 
нерухомого майна, право користування 
яким мають малолітні  
 

24.03.11 310 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є неповнолітні, та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітні, на представлення 
інтересів малолітнього 
 
 

24.03.11 311 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 11.02.2009 року 
№ 148 
 
 

24.03.11 312 Департамент економіки Публічна інформація  

Про проведення позачергових 
обов’язкових профілактичних медичних 
оглядів на туберкульоз 
 
 

24.03.11 313 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про внесення змін до рішення 
другої сесії міської ради від 15.12.2010р. 
№ 13 та затвердження змін до Положення 

24.03.11 314 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  



Хмельницького міського територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Положення про Хмельницький міський 
центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів “Школа життя”, затвердженого 
рішенням другої сесії Хмельницької 
міської ради 15.12.2010р. № 12 
 

24.03.11 315 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Статуту Будинку тимчасового 
перебування громадян, які втратили 
зв’язок з сім’ями “Центр реабілітації 
бездомних (безпритульних) “Промінь 
надії”, затвердженого рішенням другої 
сесії Хмельницької міської ради від 
30.08.2006р. № 4 
 

24.03.11 316 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Положення про Центр реабілітації та 
тимчасового перебування інвалідів з 
розумовою відсталістю “Родинний 
затишок”, затвердженого рішенням сесії 
Хмельницької міської ради від 
02.04.2008р. № 45 
 

24.03.11 317 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 
 

24.03.11 318 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  



Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 27.01.2011 року 
№ 79 
 
 

24.03.11 319 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження Програми 
забезпечення антитерористичного захисту 
важливих державних об’єктів, місць 
масового перебування людей, об’єктів 
національної транспортної  системи та 
об’єктів підвищеної небезпеки, 
розташованих в м. Хмельницькому на 
2011 рік 
 
 

24.03.11 320 УНС Публічна інформація  

Про організацію робіт з благоустрою 
території міста Хмельницького 
 

24.03.11 321 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання згоди на 
безоплатну передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста 
зовнішніх мереж водопостачання і 
водовідведення до житлового будинку 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку № 35/2 по вул. 
Панаса Мирного “Лідер 2” 
 
 

24.03.11 322 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 14.10.2010р. № 
1303 
 

24.03.11 323 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

24.03.11 324 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування приміщень 
міської комунальної власності членам 
Національної спілки художників України 
 

24.03.11 325 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування благодійній 
організації “Благодійний дитячий фонд 
“Щедрику-Ведрику” приміщення по прс. 
Миру,76/7 
 

24.03.11 326 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про приватизацію нежитлового 
приміщення на вул. Зарічанській,24 в м. 
Хмельницькому шляхом викупу 
товариством з обмеженою 
відповідальністю “РЕЗОНАНС” 
 
 

24.03.11 327 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про надання дозволу приватному 
підприємцю Антонюку Сергію Олеговичу 
сплачувати пайовий внесок на створення і 
розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста 
Хмельницького частинами 
 

24.03.11 328 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Бабій Ірині Віталіївні 
сплачувати пайовий внесок на створення і 
розвиток інженерно-транспортної та 

24.03.11 329 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



соціальної інфраструктури міста 
Хмельницького частинами 
 
Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

24.03.11 330 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок під 
проведення реконструкції квартир, 
приміщень, будівництва та внесення змін 
в рішення виконавчого комітету 
 

24.03.11 331 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання Хмельницькому 
професійному ліцею сфери послуг 
містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки на проведення 
реконструкції нежитлового приміщення 
гуртожитку під навчально-виробничу 
майстерню перукарів по вул. П. 
Мирного,5 
 

24.03.11 332 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов та 
обмежень на самочинно забудовані 
земельні ділянки 
 

24.03.11 334 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права оренди 
частини земельної ділянки гаражному 
кооперативу “СВІТАНОК”, зміну 
цільового призначення земельної ділянки 
та про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 

24.03.11 335 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки гаражному товариству 
“НОВАТОР”, про припинення права 
оренди частини земельної ділянки 
гаражному кооперативу 
“АВТОЛЮБИТЕЛЬ” та про надання 
дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва індивідуальних 
гаражів, про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
та внесення змін 
 

24.03.11 336 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до п.48 
додатку розпорядження адміністрації 
міської ради від 02.11.1993р. № 2442 
 

24.03.11 337 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам, внесення змін та 
втрату чинності пунктів рішень 
виконавчого комітету міської ради 
 

24.03.11 338 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання земельних ділянок в 

24.03.11 339 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



оренду громадянам, внесення змін 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у спільну 
сумісну власність земельних ділянок 
спадкоємцям громадянина, який отримав 
земельні ділянки у власність 
 

24.03.11 340 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та визнання таким, 
що втратив чинність п.7.2. додатку 3 
рішення виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради від 
27.07.2000р. № 572 
 

24.03.11 341 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін та 
доповнень до рішення четвертої сесії 
міської ради від 09.02.2011 року № 53 
 

24.03.11 345 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін 
 

24.03.11 346 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою та надання земельної ділянки 
в постійне користування Свято-
Успенській церкві мікрорайону “Ружична” 
 

24.03.11 347 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 24.03.11 348 Департамент, архітектури, Публічна інформація  



міської ради про припинення права 
користування частини земельної ділянки, 
та надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки фізичній особі-
підприємцю Мельник В.В. та фізичній 
особі-підприємцю Іваницькому О.А. 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
суб’єкту підприємницької діяльності 
 

24.03.11 349 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського 
призначення фізичній особі-підприємцю 
Голінко Володимиру Івановичу 
 

24.03.11 350 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про поновлення договору 
оренди земельної ділянки за технічною 
документацією фізичній особі-
підприємцю Мартинюку Миколі 
Михайловичу 
 

24.03.11 351 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу їх в постійне 
користування, в короткострокову оренду, 
поновлення договорів оренди земельних 

24.03.11 352 Департамент, архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



за технічною документацію юридичним 
особам, суб’єктам підприємницької 
діяльності, громадянам 
 
 
Про оформлення права власності на 
перукарню загальною площею667,2кв.м, 
що розташована у житловому будинку по 
вул. Молодіжній,2/3а у м. Хмельницькому 
за Калабан Ніною Петрівною  
 

24.03.11 353 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
готель, офісні приміщення та кафе 
загальною площею1487,6кв.м, що 
розташовані по вул. Свободи,40А у м. 
Хмельницькому за приватною фірмою 
“Добродій” 
 
 

24.03.11 354 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 09.06.2005 року № 374-Є 
 

24.03.11 355 Управління торгівлі  Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 22.12.2005 року № 912-Г 
 

24.03.11 356 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 26.04.2007 року № 539 
 

24.03.11 357 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.12.2009 року № 1471 
 

24.03.11 358 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту підвищеної 
небезпеки – автозаправної станції 

24.03.11 359 Управління торгівлі Публічна інформація  



приватному підприємству “Торгівельна 
компанія “Укр - Петроль” 
 
Про надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту підвищеної 
небезпеки – автозаправної станції та 
об’єкту торгівлі – магазину по торгівлі 
непродовольчими товарами товариству з 
обмеженою відповідальністю “Золотий 
екватор” 
 

24.03.11 360 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

24.03.11 361 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 
 

24.03.11 362 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про встановлення місцевих 
зборів в м. Хмельницькому 
 
 

24.03.11 363 Фінансове управління  Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження 
передавального акта управління охорони 
здоров’я Хмельницької міської ради 
 

24.03.11 364 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я  

Публічна інформація  

Про проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову 
службу у м. Хмельницькому до Збройних 
Сил України та інших утворених 
відповідно до законів України військових 

24.03.11 365 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  



формувань 
 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
статуту комунального підприємства 
“Хмельницькбудзамовник” 

 

24.03.11 366 Управління капітального 
будівництва  

Публічна інформація  

Про створення комісії з перевірки 
відповідності умовам договору від 
21.12.2010р. № 6 про пайову участь щодо 
придбання однокімнатних квартир в 
об’єкті незавершеного будівництва із с 
троком введення в експлуатацію у І 
кварталі 2011р.  14 однокімнатних квартир 
площею 42,58 кв.м кожна у житловому 
будинку по вул. Старокостянтинівське 
шосе, 2/1 “З” 
 
 

24.03.11 367 Управління капітального 
будівництва  

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на: 
- двоповерхову контору загальною 

площею383,1кв.м; 
- складське приміщення загальною 

площею452,1кв.м; 
- гаражі загальною 

плорщею87,1кв.м; 
- кладову загальною площею 

46,5кв.м, що розташовані по вул. 
Будівельників, 20 у м. 
Хмельницькому за державою 
Україна в особі Міністерства 
вугільної промисловості України 

 

24.03.11 368 Бюро технічної інвентрарізації Публічна інформація  



Про надання виробничому підприємству 
“Полель” містобудівних умов та обмежень 
під проведення реконструкції нежитлових 
приміщень по вул. Гагаріна,4 
 

24.03.11 369 Департамент архітектури, 
містобудівання та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 26.08.2010р. № 1108 
 
 

24.03.11 370 Департамент архітектури, 
містобудівання та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Статуту Рекреаційного центру сімейного 
типу по відновленню здоров’я дітей-
інвалідів та інших груп населення з 
обмеженими можливостями “Берег надії”, 
затвердженого рішенням сесії 
Хмельницької міської ради від 
06.08.2008р. № 28 
 

24.03.11 371 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоров»я 

Публічна інформація  

Про проведення підсумків фінансово-
господарської діяльності підприємств, 
бюджетних установ та організацій, що 
належать до комунальної форми власності 
територіальної громади м. Хмельницького 
 
 

14.04.11 372 Департамент економіки Публічна інформація  

Про підсумки роботи житлово-
комунального господарства міста в 
осінньо-зимовий період 2010-2011 років та 
завдання на наступний осінньо-зимовий 
період 
 
 

14.04.11 373 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про зміну договорів найму на житлові 14.04.11 374 Відділ обліку та розподілу Містить відомості про 



приміщення 
 

житлової площі особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

14.04.11 375 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

14.04.11 376 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про включення громадян до списку осіб, 
що мають право на доступне житло 
 
 

14.04.11 377 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо перейменування 
організаційно-контрольного відділу 
Хмельницької міської ради та 
затвердження Положення про відділ 
організаційно-інформаційної роботи та 
контролю 
 
 

14.04.11 378 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 
 

Публічна інформація  

Про затвердження складу комісії по 
визначенню пільгових категорій для 
надання їм матеріальної допомоги для 
навчання у вищих закладах України всіх 
форм власності 
 
 

14.04.11 379 Управління освіти Публічна інформація  

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

14.04.11 380 Управління екології Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 09.10.2003р. № 867 

14.04.11 381 Управління екології Публічна інформація  



 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про проведення конкурсу на 
надання права організовувати та 
провадити діяльність із забезпечення 
паркування транспортних засобів на 
майданчиках для платного паркування та 
спеціально відведених автостоянках 
 

14.04.11 382 Управління транспорту та звязку Публічна інформація  

Про затвердження складу комісії по 
розробці та впровадженню маршрутної 
мережі громадського транспорту м. 
Хмельницького 
 

14.04.11 383 Управління транспорту та 
зв»язку 

Публічна інформація  

Про втрату чинності пунктів 1, 2 рішення 
виконавчого комітету від 25.10.2001 № 
874, рішення виконавчого комітету від 
23.10.03 № 924, рішення виконавчого 
комітету від 27.01.05 № 29, пунктів 1,2,3,4 
рішення виконавчого комітету від 
12.10.2006 № 739, рішення виконавчого 
комітету від 12.11.09 № 1178 
 

14.04.11 384 Управління транспорту та 
зв»язку 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 25.11.2010р. № 1511 
 

 

14.04.11 385 Управління транспорту та 
зв»язку 

Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради (школа 
мистецтв) 
 

14.04.11 386 Управління культури Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 

14.04.11 387 Управління культури Публічна інформація  



 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 08.07.10. № 819 “Про 
виділення коштів з цільового фонду 
 

14.04.11 388 Управління культури Публічна інформація  

Про надання дозволу Державному 
підприємству “Молодість” на проведення 
гастролей пересувного цирку-шапіто 
“Гранд” з 15.04.11 по 02.05.11 на стадіоні 
Хмельницького політехнічного коледжу 
по вул. Зарічанській,10 
 
 

14.04.11 389 Управління культури Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 27.01.2011 року 
№ 79 
 

14.04.11 390 Упраівління праці, соціального 
захисту начселення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
статуту Хмельницької міської об’єднаної 
стоматологічної поліклініки 
 

14.04.11 391 Упраівління праці, соціального 
захисту начселення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
28.05.2009 року № 524 “Про затвердження 
складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Хмельницької міської ради” 
 
 

14.04.11 392 Упраівління праці, соціальногоь 
захисту начселення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради  
пропозиції про затвердження змін до 
Статуту Спортивно-культурного центру 
“Плоскирів” затвердженого рішенням 
тринадцятої сесії міської ради від 

14.04.11 393 Управління молоді та спорту Публічна інформація  



22.08.2007р. № 13 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про дозвіл Хмельницькій 
дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 
надавати в безкоштовне тимчасове 
користування футбольне поле та 
роздягальні спортивного комплексу по 
вул. Проскурівській,81 товариству з 
обмеженою відповідальністю 
“Професійний футбольний клуб “Динамо” 
 
 

14.04.11 394 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про відмову в наданні дозволу на 
укладання договору іпотеки нерухомого 
майна, співвласником якого є малолітній  
 

14.04.11 395 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про призначення Андросенка Олександра 
Миколайовича піклувальником 
неповнолітнього брата Андросенка 
Руслана Миколайовича, 23.01.1994 р.н. 

 

14.04.11 396 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого та рухомого майна, 
співвласником якого є малолітній, та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітні, на представлення 
інтересів малолітньої, на перереєстрацію 
транспортного засобу 
 
 

14.04.11 397 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження Положення про 
порядок розміщення та встановлення 
технічних елементів (пристроїв) на 

14.04.11 398 Управління комунального майна Публічна інформація  



будівлях та спорудах в м. Хмельницькому 
 
Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційних контор частин 
одноповерхових житлових будинків, які 
належать громадянам на праві приватної 
власності, передавши їх на утримання 
власникам 
 

14.04.11 399 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про створення комісії з питань передачі в 
комунальну власність територіальної 
громади міста гуртожитків по вул. 
Курчатова,15, 17 та зовнішніх мереж, які 
призначені для їх обслуговування, що 
перебувають у власності відкритого 
акціонерного товариства 
“Термопластавтомат” 
 

14.04.11 400 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про погодження тарифів на послуги з 
утримання будинку і споруд та  
прибудинкової території об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку 
по вул. Примакова,52 “Прима 52” 
 

14.04.11 401 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про погодження тарифів на послуги з 
утримання будинку і споруд та  
прибудинкової території об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку 
Проспект Миру, 61/3 Б 
 

14.04.11 402 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування громадській 
організації “Хмельницьке міське 

14.04.11 403 Управління комунального майна Публічна інформація  



товариство жінок-інвалідів” приміщення в 
будинку побуту “Південний Буг” по вул. 
Кам’янецькій,2 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про затвердження переліків 
об’єктів міської комунальної власності, 
що підлягають приватизації 
 

14.04.11 404 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо включення до переліку 
майна та об’єктів, що перебувають у 
власності територіальної громади м. 
Хмельницького, нежитлового приміщення 
 

14.04.11 405 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо внесення змін до рішення 
тридцять восьмої сесії міської ради від 
08.09.2010р. № 19 
 

14.04.11 406 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 21.01.2009р. № 
63 
 

14.04.11 407 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

14.04.11 408 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності за результатами 
конкурсу 
 
 

14.04.11 409 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про відстрочення сплати пайового внеску 
на створення і розвиток інженерно-

14.04.11 410 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація  



транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
колективному підприємству 
“Цивільжитлобуд” та внесення на розгляд 
сесії міської ради пропозицій щодо 
внесення змін в договір від 22.01.2007р. № 
12, із внесеними змінами від 27.05.2009р., 
від 31.12.2009р., від25.03.2010р., від 
26.10.2010р. 
 

ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження Порядку 
надання дозволу на проведення 
переобладнання або перепланування 
будинків, квартири, житлових та 
нежитлових приміщень у житлових 
будинках 
 

14.04.11 411 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання колективному підприємству 
“Хмельницька меблева фабрика” 
містобудівних умов і обмежень забудови 
земельних ділянок на прибудови до 
головного корпусу та до офісних 
приміщень та магазину з продажу 
продовольчих та непродовольчих товарів 
по вул. Старокостянтинівське шосе,26 
 

14.04.11 412 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання дозволу комунальному 
підприємству по організації роботи 
міського пасажирського транспорту на 
влаштування зупинок для очікування 
пасажирами громадського транспорту з 
встановленням торговельних павільйонів 
 

14.04.11 413 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки гаражному товариству 
“НОВАТОР” та про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів, про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам (Андріїшин) 
 

14.04.11 414 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки гаражному товариству 
“НОВАТОР”, про  надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів та  
про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянам 
 

14.04.11 415 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про передачу у спільну 
сумісну власність земельної ділянки 
спадкоємцям громадянина, який отримав 
земельну ділянку у власність 
 

14.04.11 416 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до 
розпорядження міськадміністрації 
Хмельницької міської ради від 

14.04.11 417 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



10.08.1993р. № 1819 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам 
 

14.04.11 418 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та передачу 
у власність земельних ділянок 
громадянам, внесення змін 
 

14.04.11 419 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянину 
 

14.04.11 420 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради 
 

14.04.11 421 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

14.04.11 422 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 14.04.11 423 Департамент архітектури, Публічна інформація  



міської ради про внесення зміни в рішення 
сесії та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Опанасюк 
В.С. 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 1000м2 по вул. Геологів,3/1 для 
обслуговування автозаправочної станції 
потужністю 456 заправок/добу 
 

14.04.11 424 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 1076 м2 по вул. Будівельників, 
10/1 для обслуговування складського 
приміщення літ. “Б-2” та нежитлового 
приміщення 
 

14.04.11 425 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
юридичній особі 
 

14.04.11 426 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 14.04.11 427 Департамент архітектури, Публічна інформація  



міської ради про передачу земельної 
ділянки безоплатно у власність 
об’єднанню співвласників 35-квартирного 
житлового будинку № 26 на вул. Гагаріна 
“Гармонія” 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду гр. 
Гаджук Галині Олександрівні 
 

14.04.11 428 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про поновлення договору 
оренди земельної ділянки за технічною 
документацією товариству з обмеженою 
відповідальністю “Аванте” 
 

14.04.11 429 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання земельної 
ділянки в оренду за технічною 
документацією приватному малому 
підприємству “Будівельник-2” та 
приватному підприємству виробничо-
комерційній фірмі “Будмонтажсервіс” 
 
 

14.04.11 430 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на кафе 
загальною площею512,2кв.м, що 
розташоване по вул. Проскурівській,30 у 
м. Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю фірмою 
“Ельта” 

14.04.11 431 Бюро технічної інветарізації Публічна інформація  



 
Про оформлення права власності на 
магазин непродовольчих товарів 
загальною площею 897,7кв.м, що 
розташований по вул. Ткачука,24 у м. 
Хмельницькому за Макончуком Віталієм 
Григоровичем 
 

14.04.11 432 Бюро технічної інветарі Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
магазин продовольчих товарів та офіс 
загальною площею245,0кв.м, що 
розташований по вул. Чкалова,13/2 у м. 
Хмельницькому за фізичною особою-
підприємцем Петровським Станіславом 
Броніславовичем 
 

14.04.11 433 Бюро технічної інветарі Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
будівлю Хмельницької обласної 
філармонії загальною площею4826,6кв.м, 
що розташоване по вул. Гагаріна,7 у м. 
Хмельницькому за територіальними 
громадами сіл, селищ, міст Хмельницької 
області в особі Хмельницької обласної 
ради 
 

14.04.11 434 Бюро технічної інветарі Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
магазин продовольчих товарів загальною 
площею42,4кв.м, що розташований по 
вул. Проскурівській,58 у м. 
Хмельницькому за фізичною особою-
підприємцем Зінчук Наталією Василівною 
 
 

14.04.11 435 Бюро технічної інветарі Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 14.04.11 436 Управління торгівлі Публічна інформація  



міської ради про внесення змін та 
доповнень до рішення десятої сесії міської 
ради від 12.02.2003р. № 16 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 30.03.2005 року № 205 – К 
 

14.04.11 437 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.04.2006 року № 303-Б 
 

14.04.11 438 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 28. 12. 2006 року № 1032-А 
 

14.04.11 439 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 22.03.2007 року № 329 
 

14.04.11 440 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 22.02.2007 року № 236-Д 
 

14.04.11 441 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.06.2008 року № 690 
 

14.04.11 442 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.10.2009 року № 1097 
 

14.04.11 443 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 11.02.2010 року № 187 
 

14.04.11 444 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.06.2010 року № 796 
 

14.04.11 445 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 23.09.2010 року № 1259 
 

14.04.11 446 Управління торгівлі Публічна інформація  



Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм та внесення 
змін в рішення виконавчого комітету від 
11.11.2010р. № 1472 
 

14.04.11 447 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

14.04.11 448 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 
 

14.04.11 449 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання дозволу 
комунальному підприємству 
“Хмельницькбудзамовник” на передачу 
зовнішніх мереж газопостачання 
житлового будинку по вул. Залізняка, 22/1 
у постійне безоплатне користування ( з 
передачею на баланс) публічному 
акціонерному товариству 
“Хмельницькгаз” 
 
 

14.04.11 450 Кп «Хмельницькбудзамовник» Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про припинення комітету 
поріднених міст та міжнародних зв’язків 
 

14.04.11 451 Загальний відділ Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради для підготовки 
та проведення святкування в місті 
Хмельницькому 66-ої річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 

14.04.11 452 Управління організаційно-
інфрмаційної роботи та контролі 

Публічна інформація  



 
Про підготовку та проведення Дня міста 
Хмельницького 24-25 вересня 2011 року 
 

14.04.11 453 Управління організаційно-
інфрмаційної роботи та контролі 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін до складу 
адміністративної комісії Хмельницької 
міської ради 
 

14.04.11 454 Юридичний відділ Публічна інформація  

Про затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсів з відбору 
інвесторів-забудовників на проведення 
будівництва доступного житла та 
затвердження складу конкурсної комісії з 
відбору інвесторів-забудовників 
 

14.04.11 455 Управління капітального 
будівництва 

Публічна інформація  

Про створення комісій з питань передачі в 
комунальну власність територіальної 
громади міста гуртожитку по вул. 
Вокзальній,133 зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування та 
теплових мереж до житлових будинків 
державного територіально-галузевого 
об’єднання “Південно-Західна залізниця” 
 

14.04.11 456 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про хід виконання міської Програми 
протидії захворюванню на туберкульоз у 
2009-2011 роках, затвердженої рішенням 
№ 1 двадцять шостої сесії Хмельницької 
міської ради від 17.05.2009 року 
 
 

28.04.11 457 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про зміну договору найму на житлові 
приміщення 

28.04.11 458 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

28.04.11 459 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виключення квартир з числа 
службових 
 
 

28.04.11 460 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

28.04.11 461 Управління екології Публічна інформація  

Про організацію та проведення літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей м. 
Хмельницького у 2011 році 
 
 

28.04.11 462 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 25.06.2009 року № 634 та 
затвердження заходів щодо сприяння 
легалізації “тіньової” зайнятості населення 
та тіньової заробітної плати в місті у 2011-
2012 роках 
 
 

28.04.11 463 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про надання дозволу на укладання 
договору про припинення права на 
аліменти для дітей – Бабія Ростислава 
Геннадійовича та Бабій Інни Геннадіївни в 
зв’язку з передачею права власності на 
нерухоме майно 
 

28.04.11 464 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про відмову в наданні дозволу на 28.04.11 465 Служба у справах дітей Містить відомості про 



відчуження квартири № 5. буд.. 80/2 по 
прс. Миру  в м. Хмельницькому, право 
користування якою має малолітня Козіна 
Дар’я Вєславівна 
 

особу (персональні дані) 

Про відмову в наданні дозволу на 
відчуження квартири № 163, буд..22 по 
вул. Залізняка в м. Хмельницькому, 
співвласником якої є малолітня Ушакова 
Роксолана Борисівна, та право 
користування якою має малолітня 
Ушакова Аліна Борисівна 
 

28.04.11 466 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про призначення Шевчук Євгени 
Олександрівни опікуном малолітньої 
онуки Шевчук Євгенії Миколаївни, 
07.08.2006 р.н. 
 

28.04.11 467 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування Мельнику 
Артему Вікторовичу, 09.02.2007 р.н.. та 
призначення бабусі – Мельник Ніни 
Семенівни, 15.05.1958 р.н., його опікуном 
 

28.04.11 468 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Пор надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, неповнолітній 
Сосіс Олександрі Юріївні, 04.05.1995 р.н. 
 

28.04.11 469 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволу наздійснення 
правочинів стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, 
неповнолітні, та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітня, на 
представлення інтересів малолітніх 

28.04.11 470 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
 
Про погодження тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд при 
будинкових територій товариству з 
обмеженою відповідальністю “Житлово-
експлуатаційне об’єднання” 
 
 

28.04.11 471 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження Правил 
утримання домашніх тварин у м. 
Хмельницькому тар втрату чинності 
рішення міської ради від 26.08.1999р. № 5 
 

28.04.11 472 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про залишення цілісного 
майнового комплексу гуртожитку для 
проживання малосімейних на дві квартири 
в переобладнаному приміщенні 
вбудованої перукарні в житловому 
будинку по вул. Лікарняній,3/1 у статусі 
“гуртожиток” та надання дозволу на 
приватизацію його жилих і нежилих 
приміщень 
 

28.04.11 473 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання згоди на 
безоплатну передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, що 
під час приватизації не увійшли до 
статутного фонду відкритого акціонерного 

28.04.11 474 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



товариства “Завод “Стром машина”, але 
перебувають у нього на балансі і є 
державною власністю та про передачу в 
постійне користування публічному 
акціонерному товариству по 
газопостачанню та газифікації 
“Хмельницькгаз” зовнішніх мереж та 
споруд газопостачання 
 
 
Про втрату чинності пункту 1.1. рішення 
виконавчого комітету від 14.10.2010р. № 
1301 
 

28.04.11 475 Упраівління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету 
 

28.04.11 476 Упраівління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування приміщень міської 
комунальної власності 
 

28.04.11 477 Упраівління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

28.04.11 478 Упраівління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл міському комунальному 
підприємству по утриманню нежитлових 
приміщень комунальної власності на 
передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Зарічанській, 6/1 на 
баланс Хмельницької житлово-
експлуатаційної контори № 6 
 

28.04.11 479 Упраівління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін в рішення 

28.04.11 480 Упраівління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



тридцять восьмої сесії міської ради від 
08.09.2010 року № 20 
 
 
Про скасування дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

28.04.11 481 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права оренди 
частини земельної ділянки гаражному 
кооперативу “СВІТАНОК”, зміну 
цільового призначення земельної ділянки 
та про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 
 

28.04.11 482 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам 
 

28.04.11 483 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та передачу 
у власність земельних ділянок громадянам 
 

28.04.11 484 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про втрату чинності пункту 5 
додатку 2 рішення 34-ої сесії міської ради 
від 31.03.2010р. № 12 та надання дозволу 
на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документу, 

28.04.11 485 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



що посвідчує право на земельну ділянку 
Григоренко С.Ю. в дворі будинку по вул. 
Проскурівській,60 для будівництва 
індивідуального гаража 
 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про визнання таким, що 
втратив чинність п.39 додатку рішення 33-
ої сесії міської ради від 26.02.2010р. № 17 
 

28.04.11 486 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу земельної ділянки в 
постійне користування юридичній особі 
 

28.04.11 487 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки житлово-
будівельному кооперативу “Сковороди-
14” 
 

28.04.11 488 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції про втрату 
чинності рішення дев’ятнадцятої сесії 
міської ради від 6.08.2008р. № 43; про 
надання дозволу на проведення експертної 
оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 80 м2 по вул. Вокзальній,177 для 
обслуговування приміщення сауни 
 
 

28.04.11 489 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 28.04.11 490 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



адміністративну будівлю загальною 
площею960,1кв.м, що розташована по 
пров. Військоматському, 3 у м. 
Хмельницькому за державою Україна в 
особі Державного департаменту України з 
питань виконання покарань 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.07.1999 року № 486-Д 
 

28.04.11 491 Управління торгівлі  Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.05.2001 року 372-Є 
 

28.04.11 492 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 28.03.2002 року № 255-Б 
 

28.04.11 493 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 23.02.2006 року № 148-Г 
 

28.04.11 494 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення  виконавчого 
комітету від 22.06.2006 року № 534 
 

28.04.11 495 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.10.2010 року № 1435 
  

28.04.11 496 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм (зміна 
власника) 
 

28.04.11 497 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на розміщення 
малих архітектурних форм (Ритуальна 
служба) 
 

28.04.11 498 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на розміщення 28.04.11 499 Управління торгівлі Публічна інформація  



малих архітектурних форм 
 
Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 
 

28.04.11 500 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про організацію спільної роботи органів 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та управління Пенсійного 
фонду України ум. Хмельницькому  

12.05.11 501 Пенсійний фонд Публічна інформація  

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

12.05.11 502 Управління екології Публічна інформація  

Про внесення змін в пункт 3.1. рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
23.12.2004р. № 782 
 

12.05.11 503 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 24 
лютого 2011 року № 201 
 

12.05.11 504 Управління житлово-
комунального господарства 
 
 
 

Публічна інформація  

Про зміну нумерації кімнат в гуртожитку 
по вул. Тернопільській,12/1 
 
 

12.05.11 505 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін до 
Положення про департамент економіки 
Хмельницької міської ради 
 

12.05.11 506 Управління економіки  Публічна інформація  



 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про створення дозвільного 
центру Хмельницької міської ради 
шляхом виділу та затвердження 
Положення про нього 
 
 

12.05.11 507 Дозвільний центр Публічна інформація  

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Думанській Валерії Вікторівні, 09.06.2004 
року народження 
 

12.05.11 508 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Думанському Владиславу Вікторовичу, 
14.03.2003 року народження 
 

12.05.11 509 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Мірошниченку Олександру Олеговичу, 
10.10.1997 року народження 
 

12.05.11 510 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про здійснення правочинів стосовно 
нерухомого майна, співвласниками якого є 
малолітні, неповнолітній, та право 
користування яким мають малолітні, 
неповнолітні, на представлення інтересів 
малолітнього 
 
 

12.05.11 511 Служба у справах дітей Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 25.06.2009 № 673 
 

12.05.11 512 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 



Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Ігіній Л.Н. 
 

12.05.11 513 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Кононова В.І. 
 

12.05.11 514 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Кучерука 
В.К. 
 

12.05.11 515 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Ромашенка 
Д.Г. 
 

12.05.11 516 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Редька А.М. 
 

12.05.11 517 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Сорокошич 
О.Ф. 
 

12.05.11 518 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Шаповаловій 
Н.В. 
 
 

12.05.11 519 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 12.05.11 520 Управління комунального майна Публічна інформація  



виконавчого комітету від 24.06.2010 р. № 
744 
 
Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності за результатами 
конкурсу 
 

12.05.11 521 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 

 

12.05.11 522 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін у додаток до 
рішення десятої сесії міської ради від 25 
квітня 2007р. № 18 “Про внесення змін в 
додаток до рішення 12 сесії міської ради 
№ 6 від 24.06.2003р. та втрату чинності 
рішення 7-ої сесії міської ради від 
17.03.1999р. № 34” 
 
 

12.05.11 523 Управління комунального майна Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про затвердження Положення 
про єдиний порядок присвоєння та 
реєстрації адрес об’єктів нерухомості 
міста Хмельницького та Положення про 
адресний реєстр об’єктів нерухомості 
міста Хмельницького 
 

12.05.11 524 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов та 
обмежень на самочинно забудовану 
земельну ділянку Поріцькому Василю 
Миколайовичу 
 

12.05.11 525 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення зміни в рішення 12.05.11 526 Департамент архітектури, Публічна інформація  



виконавчого комітету від 27.08.2009 року 
№ 899 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету та надання дозволу на 
встановлення тимчасових металевих 
гаражів 
 

12.05.11 527 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про надання дозволу комунальному 
підприємству по організації роботи 
міського пасажирського транспорту на 
влаштування зупинки для очікування 
пасажирами громадського транспорту з 
встановленням павільйону побутового 
обслуговування населення по вул. 
Молодіжній  
 

12.05.11 528 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін 
 

12.05.11 529 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та передачу 
у власність земельних ділянок громадянам 
 

12.05.11 530 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам 
 

12.05.11 531 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Відкритому 
акціонерному товариству 
енергопостачальній компанії 
“Хмельницькобленерго” 
 

12.05.11 532 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

12.05.11 533 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
постійне користування, в короткострокову 
оренду, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
суб’єктам підприємницької діяльності, 
громадянам 
 

12.05.11 534 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання згоди товариству 
з обмеженою відповідальністю “Нейл” на 
укладення договору суборенди земельної 
ділянки по вул. Толбухіна, 4 
 

12.05.11 535 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки та передачу 
її в короткострокову оренду Хмельницькій 
обласній організації Українського 
товариства мисливців і рибалок 
 

12.05.11 536 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю 
“Порталавто” 
 
 

12.05.11 537 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
адміністративно-побутовий корпус та 
матеріально-технічний склад загальною 
площею1683,1кв.м, що розташовані по 
вул. Зарічанській,14/5 у м. 
Хмельницькому за приватним малим 
підприємством “Макс” 
 

12.05.11 538 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
приміщення загальною площею263,0кв.м, 
що розташоване по вул. Тернопільській,12 
у м. Хмельницькому за підприємством 
споживчої кооперації “Укооппромторг у 
м. Броварах” 
 

12.05.11 539 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на : 
- адміністративно-виробничі 

приміщення загальною 
площею1509,9кв.м (у тому числі  

12.05.11 540 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



виробничо-складські приміщення 
№1 пл. 552,0кв.м, виробничо-
складські приміщення №2 пл. 
311,2кв.м та адміністративно-
побутове приміщення пл.. 646,7 
кв.м), що розташовані по вул. 
Довженка,4 у м. Хмельницькому за 
товариством з обмеженою 
відповідальністю “Укртранс-
Хмельницький-Сервіс”; 

- приміщення контрольно-технічного 
пункту автомобілів загальною 
площею 23,8кв.м, що розташоване 
по вул. Довженка,4 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“Укртранс-Хмельницький-Сервіс” 

 
 
Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм (Маланчук) 
 

12.05.11 541 Управління торгівлі  Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення  та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 
 

12.05.11 542 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

12.05.11 543 Фінансове управління  Публічна інформація  

Про внесення пропозиції  сесії міської 
ради про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за 1 квартал 
2011 року 

12.05.11 544 Фінансове управління Публічна інформація  



 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про призначення 
балансоутримувача 10-ти поверхового 88-
квартирного житлового будинку з 
вбудованими офісними приміщеннями по 
вул. Залізняка,22/1 
 
 

12.05.11 545 Управління капітального 
будівництва 

Публічна інформація  

Про затвердження Положення про 
проведення Спартакіади серед працівників 
департаментів, управлінь та відділів 
міської ради. підприємств міської 
комунальної власності 
 

12.05.11 546 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

02.06.11 547 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

02.06.11 548 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

02.06.11 549 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

02.06.11 550 Управління екології Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про внесення змін до рішення 
тридцять восьмої сесії міської ради від 
08.09.2010р. № 9 
 

02.06.11 551 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішення 
другої сесії міської ради від 15.12.2010р. 
№ 13 
 

02.06.11 552 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 13.01.2011 року 
№ 6 
 

02.06.11 553 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про зміну назви навчально-
виховного об’єднання № 3  “Дошкільний 
заклад – початкова школа” 
 

02.06.11 554 Управління освіти Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження змін до 
Положення про управління освіти 
Хмельницької міської ради, 
затвердженого рішенням двадцять 
четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 
року № 11 
 

02.06.11 555 Управління освіти Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету 
 

02.06.11 556 Управління молоді та спорту Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 12.04.2007р. № 349 
 

02.06.11 557 Департамент економіки Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про збільшення розміру 
статутного фонду і затвердження змін до 
Статуту комунального підприємства 
“Південно-Західні тепломережі” 
 

02.06.11 558 Південно-Західні тепломережі Публічна інформація  



Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про збільшення статутного 
фонду і затвердження змін до Статуту 
міського комунального підприємства 
“Хмельницьктеплокомуненерго” 
 

02.06.11 559 «Хмельницьктеплокомуненерго”
 

Публічна інформація  

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Бабійчук Олександрі Богданівні, 
01.09.2007 року народження 
 

02.06.11 560 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Михайловій Анастасії Вікторівні, 
02.01.2002 року народження 
 

02.06.11 561 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування малолітній 
Шевчук Анастасії Вадимівні, 09.04.2011 
року народження 
 

02.06.11 562 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату малолітнім Остапюком 
Віктором Івановичем, 12.04.2006 р.н., 
статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

02.06.11 563 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Містить відомості про особу (персональні 
дані) 

02.06.11 564 Служба у справах дітей 
 

 

Містить відомості про особу (персональні 
дані) 

02.06.11 565 Служба у справах дітей 
 

 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, та 
право користування яким мають 

02.06.11 566 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



малолітні, неповнолітня, на представлення 
інтересів малолітнього 
 
Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій державному 
підприємству “Будинкоуправління № 2 
КЕВ м. Хмельницького” 
 

02.06.11 567 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про підготовку до купального сезону 2011 
року 
 

02.06.11 568 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про встановлення тарифу на послуги з 
утримання будинку і споруд та 
прибудинкової території житлово-
експлуатаційній конторі № 3 м. 
Хмельницького 
 

02.06.11 569 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційних контор 
одноповерхового житлового будинку та 
частин одноповерхових житлових 
будинків, передавши їх на утримання 
власникам 
 

02.06.11 570 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про створення комісій з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
зовнішніх мереж водопостачання і 
водовідведення до житлового будинку 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку № 35/2 по вул. 
Панаса Мирного “Лідер 2” 
 

02.06.11 571 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



Про затвердження акта безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
гуртожитку по вул. Вокзальній, 142 та 
зовнішніх мереж, що призначені для його 
обслуговування, які перебувають на 
балансі сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агрофірма “Гречани” 
 

02.06.11 572 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження актів приймання-
передачі в комунальну власність 
територіальної громади міста гуртожитку і 
житлового будинку для малосімейних по 
вул. Чорновола, 62 та зовнішніх мереж, 
що призначені для їх обслуговування, які 
перебувають у власності відкритого 
акціонерного товариства “Акціонерна 
компанія “АДВІС” 
 

02.06.11 573 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщення по 
вул. Кам’янецькій, 74 
 

02.06.11 574 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщення в 
будівлі по вул. Інститутській, 5 члену 
Національної спілки художників України 
Боровському Олегу Володимировичу 
 

02.06.11 575 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін в рішення 
шостої сесії міської ради від 27.04.2011р. 
№ 4 
 

02.06.11 576 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 02.06.11 577 Управління коммунального Публічна інформація  



пропозицій про затвердження переліків 
об’єктів міської комунальної власності, 
що підлягають приватизації 
 

майна 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Хмельницькій 
міській організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України” приміщення в 
будинку побуту “Південний Буг” по вул. 
Кам’янецькій, 2 
 

02.06.11 578 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування громадській 
організації “Дитячий ковчег” нежитлового 
приміщення по вул. Грушевського, 74/1 
 

02.06.11 580 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

02.06.11 581 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради на виконання 
робіт по переобчисленню координат 
геодезичних пунктів з місцевої системи 
координат в СК 63 та з СК 63 в УСК 2000 
на територію м. Хмельницького 
 

02.06.11 582 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення змін та доповнень до 
Порядку розміщення зовнішньої реклами 
у місті Хмельницькому та Порядку 
визначення розміру плати за користування 
місцями, які перебувають у комунальній 

02.06.11 583 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



власності та надаються 
розповсюджувачам зовнішньої реклами 
для розташування спеціальних 
конструкцій 
 
Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

02.06.11 584 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету 
 

02.06.11 585 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету 
 

02.06.11 586 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про викуп земельної ділянки 
для суспільних потреб по вул. 
Джерельній,7 
 
 

02.06.11 587 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам та внесення змін 
 

02.06.11 588 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам (Вовк) 
 

02.06.11 589 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки, про припинення права 
оренди частин земельних ділянок та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам 
 

02.06.11 590 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам та внесення змін 
(Блащук) 
 

02.06.11 591 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

02.06.11 592 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про втрату чинності пункту 9 
додатку 1 рішення 29-ої сесії міської ради 
від 28.10.2009р. № 6 та надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документа, 
що посвідчує право на земельну ділянку 
Лоб І.А. по прв. Раскової, 35 
 

02.06.11 593 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 

02.06.11 594 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



власність громадянам (Атаман) 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення 
змін(Зелінський) 
 

02.06.11 595 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення  пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок спадкоємцям громадян, 
які отримали земельні ділянки у власність 
(Зайцева)  
 

02.06.11 596 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
у зв’язку зі зміною цільового призначення 
 

02.06.11 597 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину та зміну цільового 
призначення, внесення змін до рішення 
сесії міської ради 
 

02.06.11 598 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та передачу 
у власність земельних ділянок 
громадянам, внесення змін 
 

02.06.11 599 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін в пункти 
рішень сесій Хмельницької міської ради 
 

02.06.11 600 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частинами 
земельних ділянок, про припинення права 
оренди частин земельних ділянок та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам, внесення змін та 
втрату чинності пункту рішення сесії 
міської Хмельницької міської ради 
 

02.06.11 601 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Державному 
територіально-галузевому об’єднанню 
“Південно-Західна залізниця” 
 

02.06.11 602 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення  пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про втрату чинності рішень 
сесії міської ради та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду за 
технічною документацією релігійній 
громаді Церкви Повного Євангелія “Зоря 
життя” 
 

02.06.11 603 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки фізичній 

02.06.11 604 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



особі-підприємцю Прокопенко Катерині 
Анатоліївні 
 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки та передачу 
її в постійне користування Управлінню 
Служби безпеки України у Хмельницькій 
області 
 

02.06.11 605 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в короткострокову  
оренду об’єднаному товариству 
індивідуальних забудовників 
“Зарічанське” 
 

02.06.11 606 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю “Стандарт-
СР” 
 

02.06.11 607 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки та передачу 
її в постійне користування Хмельницькій 
іудейській релігійній громаді 
 

02.06.11 608 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
приміщення адмінкорпусу загальною 
площею 53,3кв.м, що розташоване по 

02.06.11 609 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому 
за товариством з обмеженою 
відповідальністю “Кід” 
 
Про оформлення права власності на 
56/100 частки нежилого приміщення 
загальною площею 437,1кв.м (яка 
становить 243,6кв.м) за Приступою 
Володимиром Івановичем; 

- 44/100 частки нежилого 
приміщення загальною площею 
437,1кв.м (яка становить 193,5кв.м) 
за Здибель Оксаною 
Володимирівною, що розташоване 
по вул. Володимирській,49 у м. 
Хмельницькому 

 

02.06.11 610 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
офісне приміщення загальною площею 
39,3кв.м, що розташоване по вул. 
Лісогринівецькій, 16/2А у м. 
Хмельницькому за товариством з 
додатковою відповідальністю 
“Хмельницькзалізобетон” 
 

02.06.11 611 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження доповнення 
до Статуту міського комунального 
підприємства – ринок “Ранковий” 
 

02.06.11 612 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення доповнень до рішення 
виконавчого комітету від 27.03.2008 року 
№ 382 
 

02.06.11 613 Управління торгівлі Публічна інформація  



Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 24.07.2006 року № 554 
 

02.06.11 614 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.04.2007 року № 427 
 

02.06.11 615 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.05.2007 року № 602-Д 
 

02.06.11 616 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.09.2007 року № 996-Д 
 

02.06.11 617 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.12.2007 року № 1386 
 

02.06.11 618 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 14.12.2006 року № 977-Ж 
 

02.06.11 619 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.03.2008 року № 306-В 
 

02.06.11 620 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення малих архітектурних 
форм 
 

02.06.11 621 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

02.06.11 622 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення пропозиції сесії міської ради 
про внесення змін та доповнень до 
бюджету міста Хмельницького на 2011 рік 
 

02.06.11 623 Фінансове управління Публічна інформація  

Про внесення змін  в рішення виконавчого 02.06.11 624  Публічна інформація  



комітету від 14.10.2010 р. № 1356 
 
Про дозвіл комунальному підприємству 
“Хмельницькбудзамовник” на передачу 
частини вулиці Залізняка, від вулиці 
Лісогринівецької до вулиці П. Мирного  
на баланс комунального підприємства по 
будівництву, ремонту та експлуатації 
доріг 
 

02.06.11 625 “Хмельницькбудзамовник» Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо зарахування вартості 
капітального ремонту цілісного майнового 
комплексу дитячого оздоровчого табору 
“Соколятко” в с. Давидківці 
Хмельницького району, здійсненого 
Хмельницьким інститутом соціальних 
технологій Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини “Україна” 
в рахунок орендної плати за його 
користування 
 

02.06.11 626 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.04.04 № 179 
 

09.06.11 627 Управління траспорту та звязку  Публічна інформація  

Про внесення  на розгляд сесії міської 
ради пропозицій про збільшення розміру 
статутного фонду Хмельницького 
комунального підприємства 
“Електротранс” та затвердження змін до 
Статуту Хмельницького комунального 
підприємства “Електротранс” 
 

09.06.11 628 “Електротранс” Публічна інформація  

Про дозвіл на здійснення правочинів 09.06.11 629 Служба у справах дітей Містить відомості про 



стосовно нерухомого майна, власниками, 
співвласниками якого є малолітній, 
неповнолітній, та право користування 
яким мають малолітні, неповнолітня, на 
представлення інтересів малолітніх 
 
 

 особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

09.06.11 630 Управління екології Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 12.07.2007р. № 730 та 
передачу функцій з технічного 
обслуговування внутрішньобудинкових 
систем теплопостачання та гарячого 
водопостачання і поточного ремонту 
 

09.06.11 631 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Бабака І.І. 
 

09.06.11 632 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Кізюна К.К. 
 

09.06.11 633 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Нищеті І.М. 
 

09.06.11 634 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Струцеля 
А.О. 

09.06.11 635 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Філіпова М.І. 
 

09.06.11 636 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Чернозуба 
Г.С. 
 

09.06.11 637 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 11.06.2009 року № 576 
 

09.06.11 638 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування міській комунальній аптеці 
“Віола” приміщення в амбулаторії 
сімейної медицини мікрорайону лазневе 
Хмельницької міської поліклініки № 2 по 
вул. Філатова, 4 
                                                                         

09.06.11 639 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності 
 

09.06.11 640 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

09.06.11 641 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл на передачі в суборенду 
частини приміщення цілісного майнового 
комплексу Будинку молоді “Проскурів” 
 

09.06.11 642 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл на передачу в суборенду 
частин приміщень міської комунальної 
власності 
 

09.06.11 643 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  



Про надання містобудівних умов та 
обмежень на самочинно забудовану 
земельну ділянку фізичній особі-
підприємцю Короновській Валентині 
Степанівні 
 

09.06.11 644 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в оренду громадянці Герасимчук 
Т.Я. 
 

09.06.11 645 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам 
 

09.06.11 646 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради та виконавчого комітету 
 

09.06.11 647 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
постійне користування, в короткострокову 
оренду, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
суб’єктам підприємницької діяльності, 
громадянам 
 

09.06.11 648 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  



Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
юридичній особі 
 

09.06.11 649 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін в рішення 
сесії міської ради та затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та передачу їх в 
постійне користування 
 

09.06.11 650 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

09.06.11 651 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
стоматологічний кабінет загальною 
площею109,2кв.м, що вбудований у 
житловий будинок по вул. Городовікова, 
3/2 у м. Хмельницькому за Бодь Тетяною 
Анатоліївною 
 

09.06.11 652 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

09.06.11 653 Управління торгівлі Публічна інформація  



Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання пільги Головній 
державній інспекції на автомобільному 
транспорту, звільнивши від сплати 
державного мита із позовних заяв в 2011 
році 
 

09.06.11 654 Фінасове управління  Публічна інформація  

Про проведення конкурсу на кращий 
благоустрій “Хмельницький – наш дім” 
 

09.06.11 655 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про затвердження Порядку 
відшкодування вартості лікування 
мешканців міста закладам неміської 
комунальної власності та складу комісії з 
визначення доцільності видатків на 
лікування мешканців міста в закладах 
неміської комунальної форми власності і 
про втрату чинності рішень сесії міської 
ради 
 

09.06.11 656 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про надання містобудівних умов та 
обмежень на самочинно забудовану 
земельну ділянку фізичній особі-
підприємцю Саркісян Нелі Йосипівні 
 

09.06.11 657 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження акта на 
списання автотранспортного засобу 
спеціалізованого комунального 
підприємства “Хмельницька міська 
ритуальна служба” 
 

09.06.11 658 Хмельницька міська ритуальна 
служба 

Публічна інформація  

Про затвердження Реєстру 09.06.11 659 Загальний відділ Публічна інформація  



адміністративних та неадміністративних 
послуг виконавчих органів Хмельницької 
міської ради 
 
Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна за відкритим 
акціонерним товариством “Проскурів” 
 

09.06.11 660 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення прав власності на 
магазин непродовольчих товарів 
загальною площею914,4кв.м, що 
розташований по вул. Свободи, 1б у м. 
Хмельницькому за відкритим акціонерним 
товариством “Проскурів” 
 

09.06.11 661 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на не 
житлове приміщення загальною площею 
131,3кв.м, що розташоване по вул. 
Курчатова,1д у м. Хмельницькому за 
Савчуком Віктором Дмитровичем 
 

09.06.11 662 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
приміщення, що розташовані по вул. 
Чорновола,88 у м. Хмельницькому за 
товариством з додатковою 
відповідальністю “Завод Адвіс” 
 

10.06.11 663 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
виробничу базу по розливу напоїв 
загальною площею957,2кв.м, що 
розташована по вул. Кирпоноса, 2/6 у м. 
Хмельницькому за приватним 
підприємством “Рудпол” 
 

10.06.11 664 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



Про стан проведення роботи з питань 
підвищення рівня заробітної плати та 
погашення її заборгованості 
 

23.06.11 665 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація  

Про надання службової житлової площі 
громадянам міста та виключення квартир 
з числа службових 
 

23.06.11 666 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволу опікуну Горбовцовій 
Ганні Данилівні на укладення договору 
довічного утримання (догляду) 
 

23.06.11 667 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про призначення персональних 
стипендій Хмельницької міської ради в 
галузі освіти для обдарованих дітей міста 
Хмельницького 
 

23.06.11 668 Управління освіти Публічна інформація  

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

23.06.11 669 Управління екології Публічна інформація  

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Доліпчуку Денису Станіславовичу, 
01.06.1998 року народження 
 

23.06.11 670 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої  
батьківського піклування, неповнолітній 
Колядовій Ганні Олександрівні, 
31.08.1996 року народження 
 

23.06.11 671 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 

23.06.11 672 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Колядовій Катерина Олександрівні, 
13.01.1999 року народження 
 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Холміцькому Юрію Андрійовичу, 
28.10.1997 року народження 
 

23.06.11 673 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є неповнолітні, та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітні, на представлення 
інтересів малолітнього 
 
 

23.06.11 674 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про перепоховання останків померлої 
Мазур Олександри Федорівни з 
кладовища Шаровечка сектор № 22, ряд № 
21, місце № 13 на Перепечинське 
кладовище м. Москва 
 

23.06.11 675 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про залишення цілісних 
майнових комплексів у статусі 
“гуртожиток” та надання дозволу на 
приватизацію їх жилих і нежилих 
приміщень 
 

23.06.11 676 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження акта безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
гуртожитку по вул. Курчатова,15 та 
зовнішніх мереж, що призначені для його 

23.06.11 677 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



Управління житлово-комунального 
господарства обслуговування, що 
перебувають у власності відкритого 
акціонерного товариства 
“Термопластавтомат” 
 
Про затвердження актів безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, які 
перебувають на балансі відкритого 
акціонерного товариства 
“Хмельницькм’ясо  та про внесення на 
розгляд сесії міської ради пропозиції про 
передачу в постійне безоплатне 
користування публічному акціонерному 
товариству по газопостачанню та 
газифікації “Хмельницькгаз” зовнішніх 
мереж газопостачання 
 

23.06.11 678 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  

Про затвердження актів приймання-
передачі в комунальну власність 
територіальної громади міста гуртожитку 
по вул. Вокзальній, 133, зовнішніх мереж, 
що призначені для його обслуговування та 
теплових мереж до житлових будинків 
державного територіально-галузевого 
об’єднання “Південно-Західна залізниця” 
та про внесення на розгляд сесії міської 
ради пропозиції про передачу в постійне 
безоплатне користування публічному 
акціонерному товариству по 
газопостачанню та газифікації 

23.06.11 679 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація  



“Хмельницькгаз” зовнішніх мереж 
газопостачання 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 13.01.2011р. № 
22 
 

23.06.11 680 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про надання приміщення по вул. 
Проскурівській,44 для тимчасового 
проживання громадян 
 

23.06.11 681 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності за результатами 
конкурсу 
 

23.06.11 682 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про дозвіл на передачу в суборенду 
частини нежитлового приміщення 
 

23.06.11 683 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

23.06.11 684 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності 
 

23.06.11 685 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Хмельницькій 
обласній асоціації ветеранів настільного 
тенісу нежитлового приміщення 
Хмельницької дитячо-юнацької 
спортивної школи № 3 по вул. Щорса, 16 
 

23.06.11 686 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація  

Про внесення на розгляд сесії міської ради 23.06.11 687 Департамент архітектури, Публічна інформація  



пропозиції про передачу в постійне 
безоплатне користування публічному 
акціонерному товариству по 
газопостачанню та газифікації 
“Хмельницькгаз” зовнішніх мереж та 
споруд газопостачання, які призначені для 
функціонування поліклініки на 150 
відвідувачів в зміну та денного стаціонару 
на 35 ліжок з допоміжними спорудами (І 
черга) по вул. Житецького, 22 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про скасування дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

23.06.11 688 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 02.06.11. № 584 
 

23.06.11 689 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін 
 

23.06.11 690 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам та внесення змін 
 

23.06.11 691 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та передачу 
у власність земельних ділянок громадянам 
 
 

23.06.11 692 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація  

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 

23.06.11 693 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація  



земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва 
 

ресурсів 

Про оформлення права власності на 
друкарню загальною площею2369,0кв.м, 
що розташована по вул. Тернопільській, 
17/2А у м. Хмельницькому за приватним 
підприємством “Авіст” 
 

23.06.11 694 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
торгівельно-офісний та лікувально-
оздоровчий комплекс загальною 
площею490,4кв.м. що розташований по 
вул. Заводській,20 у м. Хмельницькому за 
фізичною особою-підприємцем Бабій 
Іриною Віталіївною 
 

23.06.11 695 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
будівлю церкви Різдва Пресвятої 
богородиці загальною площею по вул. 
Вайсера, 15 у м. Хмельницькому за 
релігійною громадою церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці 
 

23.06.11 696 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
квартири у житловому будинку, що 
розташований по вул. Волочиській, 19/1 у 
м. Хмельницькому 
 

23.06.11 697 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна за товариством 
з додатковою відповідальністю “Продес” 
 

23.06.11 698 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про оформлення права власності на 23.06.11 699 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  



приміщення магазину продовольчих 
товарів загальною площею92,9кв.м, що 
розташоване по вул. Соборній,71 у м. 
Хмельницькому за фізичною особою-
підприємцем Короновською Валентиною 
Степанівною 
 
Про оформлення права власності на 
приміщення обласного центру здоров’я 
загальною площею1892,9кв.м, що 
розташоване по вул. Шевченка,46 у м. 
Хмельницькому за територіальними 
громадами сіл, селищ, міст Хмельницької 
області в особі Хмельницької обласної 
ради 
 

23.06.11 700 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 28.05.2004 року № 314-Б 
 

23.06.11 701 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 11.11.2004 року № 709-В 
 

23.06.11 702 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 11.12.2008 року № 1483 
 

23.06.11 703 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 26.02.2009 року № 196 
 

23.06.11 704 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 26.03.2009 року № 322 
 

23.06.11 705 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 26.11.2009 року № 1316 
 

23.06.11 706 Управління торгівлі Публічна інформація  



Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.08.2010 року № 1065 
 

23.06.11 707 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм і внесення змін 
в рішення виконавчого комітету від 
28.04.2011 року № 499 
 

23.06.11 708 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради для 
проведення заходів, приурочених 15-й 
річниці Конституції України 
 

23.06.11 709 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація  

Про проведення фотоконкурсу 
“Хмельницький крізь об’єктів 
присвяченого Дню міста Хмельницького 
 

23.06.11 710 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація  

Про затвердження плану роботи 
виконавчого комітету міської ради на 
друге півріччя 2011 року 
 

23.06.11 711 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація  

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради з нагоди Дня 
Флоту України 
 

23.06.11 712 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація  

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

14.07.11 713 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

14.07.11 714 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 

14.07.11 715 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про включення громадян до списку осіб, 
що мають право на доступне житло 
 

14.07.11 716 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.11.09р. № 1257 та про 
встановлення єдиного режиму роботи 
ринків, торгових майданчиків та торгових 
рядів, розміщених по Львівському шосе та 
по вул. Геологів  
 

14.07.11 717 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.01.2000 року № 75-Б 
 

14.07.11 718 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 10.10.2002р. № 857 
 

14.07.11 719 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 25.05.2006 року № 396-В 
 

14.07.11 720 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.08.2009 року № 848 
 

14.07.11 721 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.12.2009 року № 1453 
 

14.07.11 722 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.05. 2010 року № 587 
 

14.07.11 723 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 12.08.2010 року № 1062 
 

14.07.11 724 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 09.09.2010 року № 1197 

14.07.11 725 Управління торгівлі Публічна інформація  



 
Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм і внесення змін 
в рішення виконавчого комітету від 
22.07.2010 року № 939 
 

14.07.11 726 Управління торгівлі Публічна інформація  

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

14.07.11 727 Управління екології Публічна інформація  

Про надання дозволу Державному 
підприємству “Молодість” на проведення 
гастролей пересувного цирку-шапіто 
“Корона” з 18.07.11 по 31.07.11 на 
Північному березі річки Південний Буг 
(міський пляж) 
 

14.07.11 728 Управління культури Публічна інформація  

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 27.01.2011 року 
№ 79 
 

14.07.11 729 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про надання дозволу опікуну Савчук 
Ганні Петрівні на укладення від імені 
підопічної Дивачук Наталії Георгіївни 
договору, що потребує нотаріального 
посвідчення 
 

14.07.11 730 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволу Хмельницькому 
обласному комітету товариства сприяння 
обороні України на проведення 
чемпіонату України з водно-моторного 
спорту на водоймі річки Південний Буг 
 

14.07.11 731 Управління молоді та спорту Публічна інформація 



Про затвердження Положення про 
стипендії міського голови кращим 
спортсменам міста в новій редакції 
 

14.07.11 732 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про дозвіл Хмельницькій дитячо-
юнацькій спортивній школі № 2 надавати 
в погодинну оренду нерухоме майно 
міської комунальної власності для 
проведення фізкультурно-спортивних 
заходів та занять 
 

14.07.11 733 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження Положення 
про конкурсний відбір студентів, що 
навчатимуться в Хмельницькому 
університеті управління та права за 
рахунок коштів міського бюджету та про 
втрату чинності рішення другої сесії 
міської ради від 15.05.2002р. № 10 
 

14.07.11 734 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження статуту 
Хмельницького дошкільного навчального 
закладу № 33 “Джерельце” в новій 
редакції 
 

14.07.11 735 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про втрату чинності рішення 
міської ради від 27.09.2000 року № 48 та 
про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 28.12.2000 року № 1161 
 

14.07.11 736 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії 
Хмельницької міської ради пропозиції про 

14.07.11 737 Управління освіти Публічна інформація 



затвердження акта на списання шляхом 
ліквідації будівлі – пошти, яка 
знаходиться на балансі Хмельницької 
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 23 за адресою: вул. 
Карбишева,6 
 
Про втрату малолітньою Бабійчук 
Олександрою Богданівною, 01.09.2007 
року народження, статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування 
 

14.07.11 738 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату малолітньою Михайловою 
Анастасією Вікторівною, 02 01.2002 року 
народження, статусу дитини. Позбавленої 
батьківського піклування 
 

14.07.11 739 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Бондаревському Андрію В’ячеславовичу, 
07.12.2008 року народження 
 

14.07.11 740 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Макушці  Костянтину Віталійовичу, 
05.04.2009 року народження 
 

14.07.11 741 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Маримонському Руслану В’ячеславовичу, 
19.07.2007 року народження 
 
 

14.07.11 742 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 14.07.11 743 Служба у справах дітей Містить відомості про 



батьківського піклування, малолітній 
Маримонській Вероніці Миколаївні, 
16.02.2010 року народження 
 

 особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Маримонській Тетяні Миколаївні, 
25.01.2006 року народження 
 

14.07.11 744 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Маримонській Ганні Миколаївні, 
23.12.2001 року народження 
 

14.07.11 745 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, 
неповнолітні, та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітні 
 

14.07.11 746 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлово-комунальній 
конторі “Будівельник” дозволу на 
укладання угод про виділення ліжко-місць 
в гуртожитках  для одинаків 
 

14.07.11 747 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційних контор частин 
одноповерхових житлових будинків, які 
належать громадянам на праві приватної 
власності,  передавши їх на утримання 
власникам 
 

14.07.11 748 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про залишення цілісних 

14.07.11 749 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



майнових комплексів у статусі 
“гуртожиток” та надання дозволу на 
приватизацію їх жилих і нежилих 
приміщень 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання дозволу 
управлінню житлово-комунального 
господарства на зміну організації 
дорожнього руху по прв. 
Військоматському, на ділянці від вул. 
Пушкіна до вул. Герцена 
 

14.07.11 750 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування, що 
під час приватизації на увійшли до 
статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства “Завод “Строммашина”, але 
перебувають у нього на балансі і є 
державною власністю 
 

14.07.11 751 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про приватизацію нежитлового 
приміщення на вул. Вайсера, 13 у м. 
Хмельницькому шляхом викупу 
Хмельницьким колективним транспортно-
експедиційним підприємством 16896 
 

14.07.11 752 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про приватизацію нежитлового 
приміщення на Старокостянтинівському 
шосе,6 у м. Хмельницькому шляхом 
викупу товариством з обмеженою 

14.07.11 753 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



відповідальністю “Універсам 
“Вінницький” 
 
Про приватизацію нежитлового 
приміщення на вул. Шевченка, 101 у м. 
Хмельницькому шляхом викупу 
приватним акціонерним товариством 
“Фірма Бакалія” 
 

14.07.11 754 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

14.07.11 755 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо втрати чинності п.п.1.7.6 
та п.п. 1.7.14 рішення п’ятої сесії 
Хмельницької міської ради від 30.03.2011 
р. № 13 
 
 

14.07.11 756 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження переліку 
об’єктів міської комунальної власності, 
що підлягають приватизації шляхом 
продажу на аукціоні 
 

14.07.11 757 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл на передачу з балансу на 
баланс нежитлових приміщень міської 
комунальної власності 
 

14.07.11 758 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Петяку Андрію 
Владиславовичу на сплату коштів пайової 
участі на створення і розвиток інженерно-
транспортної та соціальної 

14.07.11 759 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



інфраструктури міста Хмельницького 
частинами 
 
Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі на створення і розвиток інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
приватному підприємству “Поділля-
Будінвест”, внесення на розгляд сесії 
міської ради пропозицій щодо 
продовження строку дії договору та 
внесення змін в договір від 08.07.2010р. № 
67 
 

14.07.11 760 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 23.12.2010 року № 1683 
 

14.07.11 761 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання приватному малому 
підприємству “Рефлекс” містобудівних 
умов і обмежень на проведення 
капітального ремонту (невід’ємних 
поліпшень) орендованого не житлового 
приміщення комунальної власності для 
надання медичних послуг по вул. 
Вайсера,13 
 

14.07.11 762 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам (Бахін) 
 

14.07.11 763 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 

14.07.11 764 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам(Марецька) 
 

ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину та зміну цільового 
призначення 
 

14.07.11 766 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та внесення 
змін 
 

14.07.11 767 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам 
 

14.07.11 768 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки, про припинення права 
оренди частин земельних ділянок та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам 
 

14.07.11 769 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін 
 

14.07.11 770 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

14.07.11 771 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Козаку 
Сергію Івановичу 
 

14.07.11 772 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання її в короткострокову 
оренду публічному акціонерному 
товариству комерційному банку “Приват 
Банк” 
 

14.07.11 773 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 685 м2 по вул. Чорновола, 88 для 
обслуговування складу запчастин № 2 

 

14.07.11 774 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення про внесення пропозицій на 
розгляд сесії міської ради про внесення 
змін до рішень сесії міської ради 
 

14.07.11 775 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про припинення договорів 

14.07.11 776 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



оренди землі шляхом їх розірвання за 
згодою сторін та надання їх в 
короткострокову оренду юридичній особі, 
суб’єкту підприємницької діяльності 
 

ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками, 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам та втрату чинності рішення 
сесії міської ради 
 

14.07.11 777 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
постійне користування, в короткострокову 
оренду, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
суб’єктам підприємницької діяльності, 
громадянам 
 

14.07.11 778 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
складське приміщення непродовольчих 
товарів загальною площею1113,4кв.м, що 
розташоване по вул. Трудовій, 5/7А у м. 
Хмельницькому за Богдановою Лесею 
Іванівною 
 

14.07.11 779 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на склад 14.07.11 780 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



загальною площею803,3кв.м, що 
розташований по вул. Тернопільській, 15/1 
у м. Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Логістик 
Ультра-Плюс” 
 
Про оформлення права власності на 
стоматологічний кабінет з влаштованим 
окремим виходом та добудованими 
допоміжними приміщеннями загальною 
площею149,8кв.м, що розташований по 
вул. Свободи,75 у м. Хмельницькому за 
Брусовим Олексієм Івановичем та 
Брусовою Валентиною Іванівною у рівних 
частках кожному 
 

14.07.11 781 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна, що 
розташовані по провулку 1-му Мирному, 
20 у м. Хмельницькому за приватною 
фірмою “МКМ” 
 

14.07.11 782 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на офісні 
приміщення загальною площею396,3кв.м, 
що розташовані по вул. Пілотській,77б у 
м. Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“УкрЕЛКОМ” 
 

14.07.11 783 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
15.03.2004 року № 1413 
 

14.07.11 784 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 14.07.11 785 Управління праці, соціального Публічна інформація 



пропозиції про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста 
Хмельницького” Швецю Володимиру 
Федоровичу 
 

захисту населення та охорони 
здоровя 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста 
Хмельницького” Нагорному Сергію 
Вікторовичу 
 

14.07.11 786 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради для 
виготовлення соціальної реклами 
 

14.07.11 787 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності 
 

14.07.11 788 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

28.07.11 789 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

28.07.11 790 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін до рішення 
п’ятої сесії міської ради від 30.03.2011р. 
№ 23 
 

28.07.11 791 Управління траспорту та звязку Публічна інформація 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

28.07.11 792 Управління екології Публічна інформація 

Про надання статусу дитини, позбавленої 28.07.11 793 Служба у справах дітей Містить відомості про 



батьківського піклування, малолітньому 
Гуменюку Едуарду Сергійовичу, 
15.05.2001 року народження 
 

 особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, 
неповнолітній та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітні 
 

28.07.11 794 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження 
передавального акта Центру роботи з 
сім’ями, жінками та дітьми “Родинний 
дім” 
 

28.07.11 795 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про призначення стипендії міського 
голови десяти кращим спортсменам міста 
 

28.07.11 796 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про дозвіл управлінню молоді та спорту 
на передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Гречка, 12 на баланс 
житлово-експлуатаційної контори № 5 
 

28.07.11 797 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про дозвіл управлінню молоді та спорту 
на передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Проскурівській,66 на 
баланс міського Центру по роботі з дітьми 
та підлітками за місцем проживання 
 

28.07.11 798 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Євана В.І. 
 

28.07.11 799 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Гарматюка 
П.С. 
 

28.07.11 800 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Коваленка 
Д.В. 
 

28.07.11 801 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Крохальова 
Г.О. 
 

28.07.11 802 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 25.06.2009 № 673 
 

28.07.11 803 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін в додаток до рішення 
виконавчого комітету від 21.01.2009р. № 
63 
 

28.07.11 804 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування члену спілки 
художників України Борецькій Надії 
Анатоліївні приміщення по прс. Миру, 
99/101 
 

28.07.11 805 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про внесення змін в рішення 
чотирнадцятої сесії міської ради від 
07.11.2007 року № 27, в рішення сьомої 
сесії міської ради від 15.06.2011 року № 18 

28.07.11 806 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



та затвердження переліку об’єктів міської 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації шляхом продажу на аукціоні 
 
Про дозвіл на передачу в суборенду 
частини приміщення по Привокзальній 
площі,2 
 

28.07.11 807 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про передачу в оренду нежитлових 
приміщень міської комунальної власності 
 

28.07.11 808 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

28.07.11 809 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про скасування дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

28.07.11 810 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету  
 

28.07.11 811 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та передачу 
у власність земельних ділянок громадянам 
 

28.07.11 812 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частини 
земельної ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ФОП 
Сідорській І.В. 
 

28.07.11 813 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 28.07.11 814 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



адміністративно-виробничий корпус з 
майстернями та склад з навісами (літ.”А” 
та “Б”) загальною площею824,5кв.м, що 
розташовані по вул. Примакова,10 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Артанія М” 
 
Про оформлення права власності на 
складські приміщення та гаражі загальною 
площею 2378,8кв.м, що розташовані по 
вул. Геологів, 8 у м. Хмельницькому за 
територіальними громадами сіл, селищ, 
міст Хмельницької області в особі 
Хмельницької обласної ради 
 

28.07.11 815 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
адміністративно-господарське 
приміщення загальною площею251.6кв.м, 
що розташоване по вул. Геологів,4 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Ринок 
Сардонікс” 
 

28.07.11 816 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
будівлю ремонтної майстерні загальною 
площею6609,2кв.м, що розташована по 
Вінницькому шосе, 6 у м. Хмельницькому 
за товариством з обмеженою 
відповідальністю “Елітбілдінг” 
 

28.07.11 817 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на склад-
магазин по реалізації шин загальною 
площею126,6кв.м, що розташований по 
вул. Тернопільській, 13/1 у м. 

28.07.11 818 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



Хмельницькому за приватним 
підприємством “АВР” 
 
Про оформлення права власності на 
автосервіс загальною площею1036,2кв.м, 
що розташований по вул. Кам’янецькій, 
79/3 у м. Хмельницькому за Антонюком 
Сергієм Олеговичем 
 

28.07.11 819 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на: 
-адміністративно-побутовий будинок 
загальною площею95,6кв.м; 
виробничий будинок загальною 
площею177,1кв.м; 

- склад № 1 загальною 
площею21,1кв.м; 

- склад № 2 загальною 
площею29,7кв.м, що розташовані 
по вул. При бузькій,15/1 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“Вікна.” 

 
 

28.07.11 820 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на гараж 
на два автомобілі загальною 
площею39,9кв.м, що розташований по 
вул. Володимирській, 109 у м. 
Хмельницькому за державою Україна в 
особі Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду 
 
 

28.07.11 821 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



Про оформлення права власності на 
торгові та офісні приміщення загальною 
площею339,7кв.м, що розташовані по вул. 
Подільській,73 у м. Хмельницькому за 
Кацеміром Валерієм Карловичем 
 

28.07.11 822 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
квартири у житловому будинку, що 
розташований по вул. Чорновола,176/1Д у 
м. Хмельницькому 
 

28.07.11 823 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
магазин непродовольчих товарів 
загальною площею99,7кв.м, що 
розташований по вул. Зарічанській,26 у м. 
Хмельницькому за Степанцовим Ігорем 
Васильовичем 
 

28.07.11 824 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 22.03.2001 року № 197-Д 
 

28.07.11 825 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
озміщення та право розміщення малих 
архітектурних форм 
 
 

28.07.11 826 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про встановлення розмірів фактичних 
витрат на копіювання та друк документів, 
що надаються виконавчими органами 
міської ради за запитами на інформацію 
 

28.07.11 827 Департамент економіки Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за І-е 

28.07.11 828 Фінансове управління Публічна інформація 



півріччя 2011 року 
 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін та 
доповнень до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

28.07.11 829 Фінансове управління Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 11.02.2009 року 
№ 148 
 

28.07.11 830 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 14.04.2011 № 453 
 

28.07.11 831 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради з нагоди 
відзначення 20-ї річниця незалежності 
України в місті Хмельницькому 
 

28.07.11 832 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація 

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

11.08.11 833 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

11.08.11 834 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

11.08.11 835 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
  

11.08.11 836 Управління екології Публічна інформація 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 

11.08.11 837 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Рабійчуку Артуру Максимовичу, 
19.02.2006 року народження 
 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Рабійчук Катерині Максимівні, 06.07.2007 
року народження 
 

11.08.11 838 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини-сироти 
малолітньому Бачинському Олександру 
Анатолійовичу, 12.06.2011 року 
народження 
 

11.08.11 839 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволу на відчуження ½ 
частки квартири № 163, буд.. 22 по вул. 
Залізняка в м. Хмельницькому, власником 
якої є малолітня Ушакова Роксолана 
Борисівна 

11.08.11 840 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласником якого є малолітня та право 
користування яким мають малолітні, 
неповнолітні 
 

11.08.11 841 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.09.2007 року № 1024 та від 
10.03.2011р. № 244 
 

11.08.11 842 Дозвільний центр Публічна інформація 

Про втрату чинності рішень виконавчого 
комітету від 14.02.2006р. № 115, від 
26.01.2006р. № 69-А та від 28.05.2009р. № 
523 
 

11.08.11 843 Дозвільний центр Публічна інформація 

 Про дозвіл управлінню молоді та спорту 11.08.11 844 Управління молоді та спорту Публічна інформація 



на передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Соборній,16 на баланс 
міському комунальному підприємству по 
утриманню нежитлових приміщень 
комунальної власності 
 
Про надання дозволу Хмельницькій 
дитячо-юнацькій спортивній школі № 2 на 
передачу частини не житлового 
приміщення (котельні) по вул. 
Просркуівській,66 на баланс міському 
комунальному підприємству 
“Хмельницьктеплокомуненерго” 
 

11.08.11 845 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про затвердження акта безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної  громади міста 
зовнішніх мереж водопостачання і 
водовідведення до житлового будинку 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку № 35/2 по вул. 
Панаса Мирного “Лідер 2” 
 

11.08.11 846 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу опікуну Бузецькій 
Лілії Павлівні на укладання від імені 
підопічного Попова Юрія Валерійовича 
договору, що потребує нотаріального 
посвідчення 
 

11.08.11 847 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Батіщева П.І. 
 

11.08.11 848 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 11.08.11 849 Управління праці, соціального Містить відомості про 



розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Добрика І.Ф. 
 

захисту населення та охорони 
здоровя 

особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Рижака Ф.І. 
 

11.08.11 850 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Українця 
О.О. 
 

11.08.11 851 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 10.03.2011 № 
262 
 

11.08.11 852 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди приміщень міської 
комунальної власності 
 

11.08.11 853 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

11.08.11 854 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про передачу в оренду приміщень міської 
комунальної власності за результатами 
конкурсу 
 

11.08.11 855 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про передачу в тимчасове 
безоплатне користування громадській 
організації “Хмельницьке міське 
товариство жінок-інвалідів” приміщення 
по вул. Камянецькій, 109 та про несення 
змін в рішення шостої сесії міської ради 

11.08.11 856 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



від 27.04.2011 р. № 6 
 
Про передачу в оренду приміщення по 
вул. Проскурівській, 56 
 

11.08.11 857 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про безоплатну передачу у 
власність держави Україна в особі 
публічного акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго” 
трансформаторної підстанції та зовнішніх 
мереж електропостачання, які призначені 
для функціонування поліклініки на 150 
відвідувачів в зміну та денного стаціонару 
на 35 ліжок з допоміжними спорудами (І 
черга) по вул. Житецького,22 
 

11.08.11 858 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

11.08.11 859 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення зміни в рішення 
виконавчого комітету від 28.08.2008 року 
№ 1013 
 

11.08.11 860 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про погодження встановлення споруд 
електрозв’язку на новий строк товариству 
з обмеженою відповідальністю “Астеліт” 
 

11.08.11 861 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про погодження встановлення споруд 
електрозв’язку на новий строк 
 

11.08.11 862 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 

11.08.11 863 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін 
 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину та зміну цільового 
призначення 
 

11.08.11 864 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки, про припинення права 
оренди частин земельних ділянок та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам та внесення змін 
 

11.08.11 865 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок спадкоємцям 
громадянам, які отримали земельні 
ділянки у власність 
 

11.08.11 866 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам та втрату чинності 
пункту рішення сесії міської ради 
 

11.08.11 867 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 

11.08.11 868 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



відведення земельної ділянки фізичній 
особі-підприємцю Халіфу Валіду Камалу 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками, 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок субєктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам та 
внесення змін до рішень сесії міської ради 

11.08.11 869 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
короткострокову оренду, поновлення 
договорів оренди земельних ділянок за 
технічною документацією юридичним 
особам. субєктам підприємницької 
діяльності 

11.08.11 870 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання земельної 
ділянки в оренду за технічною 
документацією приватному малому 
підприємству “Лідер” 

11.08.11 871 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження переліку 
земельних ділянок, право на оренду яких 
може бути отримано на земельному 
аукціоні 
 

11.08.11 872 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення зміни в рішення 
виконавчого комітету міської ради 
народних депутатів від 15.08.1991 р. № 

11.08.11 873 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



198 
 
Про оформлення права власності на: 
- будівлю центру місії загальною площею 
1479,4 кв.м.; 
- не житлові приміщення трьох гаражів 
загальною площею 113,3 кв.м., що 
розташовані по вул.. Молодіжній, 8/6 у м. 
Хмельницькому за релігійною 
організацією Християнською місією 
“Допомога” 
  

11.08.11 874 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
приміщення художнього музею загальною 
площею80,6кв.м, що розташоване по вул. 
Проскурівській,47 у м. Хмельницькому за 
територіальними громадами сіл, селищ, 
міст Хмельницької області в особі 
Хмельницької обласної ради 
 

11.08.11 875 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на: 
- прибудову будівлі навчального 
комбінату загальною площею 974,3 кв.м., 
що розташована по вул. Свободи, 37 у м. 
Хмельницькому; 

- будівлю гаражів загальною 
площею 250,6 кв.м., що 
розташована по вул. 
О.Кобилянської, 19/1 у м. 
Хме5льницькому за державою 
Україна в особі Міністерства з 
питань житлово-комунального 
господарства України 

-  

11.08.11 876 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



Про оформлення права власності на 
складське приміщення та прибудову 
загальною площею 1045,7 кв.м, що 
розташовані по вул. Західно-Окружній, 2 в 
м. Хмельницькому за дитячо-юнацьким 
футбольним клубом “Поділля-
Хмельницький” 
 

11.08.11 877 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
приміщення для проведення 
фізкультурно-оздоровчих занять 
загальною площею 143,5 кв.м, що 
вбудоване у житловий будинок по вул. 
Щербакова, 8/1 у м. Хмельницькому за 
Пелихом Василем Михайловичем 
 

11.08.11 878 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про втрату чинності розпорядження 
виконавчого комітету від 26.03.1997 року 
№ 3627-р 
 

11.08.11 879 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.12.2001 року № 1102 
 

11.08.11 880 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 22.12.2005 року № 913-В в 
частині надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту торгівлі – магазину 
“Гармонія” по торгівлі непродовольчими 
товарами 
 

11.08.11 881 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 23.10.2008 року № 1276 
 

11.08.11 882 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення доповнень до рішення 11.08.11 883 Управління торгівлі Публічна інформація 



виконавчого комітету від 27.03.2008 року 
№ 382 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 08.07.2010 року № 874 
 

11.08.11 884 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 24.03.2011р. № 370 
 

11.08.11 885 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм та внесення 
змін в рішення виконавчого комітету від 
28.04.2011 року № 500 
 

11.08.11 886 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про збільшення статутного 
фонду та затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства “Чайка” 
Хмельницької міської ради 
 

11.08.11 887 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову 
службу у м. Хмельницькому до Збройних 
Сил України та інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань у жовтні-листопаді 2011 року 
 

11.08.11 888 Військкомат Публічна інформація 

Про впорядкування проживання 
мешканців у гуртожитках міста 
 

11.08.11 889 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

25.08.11 890 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

25.08.11 891 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

25.08.11 892 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
обєктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

25.08.11 893 Управління екології Публічна інформація 

Про присудження міської премії імені 
Михайла Якимовича Орловського у галузі 
історико-краєзнавчих досліджень у 2011 
році 
 

25.08.11 894 Управління культури Публічна інформація 

Про присудження міської премії імені 
Богдана Хмельницького у галузі історії, 
культури і мистецтва у 2011 році 
 

25.08.11 895 Управління культури Публічна інформація 

Про затвердження Положення про комісію 
по забезпеченню організації обліку дітей 
дошкільного віку у місті Хмельницькому 
та затвердження її складу 
 

25.08.11 896 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про збільшення розміру 
статутного фонду і затвердження змін до 
Статуту комунального підприємства 
“Південно-Західні тепломережі” 
 

25.08.11 897 “Південно-Західні тепломережі» Публічна інформація 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, неповнолітній 
Буздиган Анастасії Володимирівні, 
11.02.1995 року народження 

25.08.11 898 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про призначення Боровської Анжели 
Сергіївни опікуном малолітнього онука 
Бучинського Олександра Анатолійовича, 
12.06.2011 року народження 
 

25.08.11 899 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про влаштування малолітнього Макушки 
Костянтина Віталійовича, 05.04.2009 р.н., 
на виховання у прийомну сімю Мандзіїв 
Магдалини Гаврилівни та Сергія 
Петровича 
 

25.08.11 900 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітній, 
неповнолітній та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітні 
 

25.08.11 901 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 25.06.2009 № 673 
 

25.08.11 902 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій житлово-
експлуатаційній конторі № 3 міста 
Хмельницького 
 

25.08.11 903 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій державному 
підприємству “Новатор” 
 

25.08.11 904 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про передачу з балансу житлово-
експлуатаційної контори № 1 житлового 

25.08.11 905 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



будинку по вул.Подільській, 25 на баланс 
обєднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Вікторія-25” 
 
Про приватизацію нежитлових приміщень 
на вул. Проскурівській, 33 в м. 
Хмельницькому шляхом викупу 
товариством з обмеженою 
відповідальністю “Аванте” та втрату 
чинності рішення виконавчого комітету 
від 27.05.2010 року № 628 
 

25.08.11 906 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про приватизацію нежитлового 
приміщення на вул. Зарічанській, 24/2 в 
м.Хмельницькому шляхом викупу 
приватною виробничо-комерційною 
фірмою “Родос” 
 

25.08.11 907 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування приміщень 
міської комунальної власності 
 

25.08.11 908 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

25.08.11 909 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету 
 

25.08.11 910 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу комунальному 
підприємству по організації роботи 
міського пасажирського транспорту на 
влаштування зупинки для очікування 
пасажирами громадського транспорту з 

25.08.11 911 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



встановленням павільйону для продажу 
продовольчих товарів по вул. 
Старокостянтинівське шосе 
 
Про надання дозволу на встановлення 
тимчасового металевого гаража 
 

25.08.11 912 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про погодження встановлення споруд 
електрозв’язку на новий строк приватному 
акціонерному товариству “Київстар” 
 

25.08.11 913 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам 
 

25.08.11 914 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам та втрату чинності пунктів 
рішень сесій Хмельницької міської ради 
 

25.08.11 915 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам та внесення змін до 
рішення виконавчого комітету та сесії 

25.08.11 916 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



міської ради 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

25.08.11 917 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам та зміну цільового 
призначення 
 

25.08.11 918 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради та виконавчого комітету 
 

25.08.11 919 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками, 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок субєктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

25.08.11 920 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 
субєкту підприємницької діяльності 
 

25.08.11 921 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 25.08.11 922 Департамент архітектури, Публічна інформація 



міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання її в короткострокову 
оренду приватному підприємству 
“Рекреаційний центр “Над ставом” 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про передачу безоплатно у 
власність земельної ділянки обєднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
№ 35/2 по вул. Панаса Мирного “Лідер 2” 
 

25.08.11 923 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частини 
земельної ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ТОВ 
“Башня” 
 

25.08.11 924 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частини 
земельної ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки релігійній 
Громаді Святого Великомученика 
Пантелеймона Цілителя Української 
Православної Церкви Київського 
патріархату 
 

25.08.11 925 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 09.02.2006 року № 104-І 
 

25.08.11 926 Управління торгівлі Публічна інформація 



Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.09.2007 року № 1064 
 

25.08.11 927 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 10.09.2008 року № 1092 
 
 

25.08.11 928 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 24.06.2010 року № 800 
 

25.08.11 929 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

25.08.11 930 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про відзначення кращих за професіями 
працівників міста Хмельницького у 2011 
році 
 

25.08.11 931 Відділ кадрової роботи Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди не житлових приміщень 
міської комунальної власності 
 

25.08.11 932 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

25.08.11 933 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про затвердження розрахунку виділення 
автотранспорту для евакуації населення і 
сільськогосподарських тварин із зони 
спостереження Хмельницької атомної 
електростанції у випадку загрози або 
виникнення комунальної радіаційної 
аварії та втрату чинності рішення 
виконавчого комітету від 08.04.2010 року 
№ 401 

08.09.11 934 Управління траспорту та звязку  Публічна інформація 



 
Про внесення на розгляд сесії 
Хмельницької міської ради пропозиції про 
затвердження акта на списання шляхом 
ліквідації будівлі господарчого 
будкорпусу, який знаходиться на балансі 
Хмельницького дошкільного навчального 
закладу № 10 “Веселка” за адресою: пров. 
Городній,1 
 
 

08.09.11 935 Управліня освіти Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про збільшення розміру 
статутного фонду і затвердження змін до 
Статуту міського комунального 
підприємства 
“Хмельницьктеплокомуненерго” 
 

08.09.11 936 Хмельницьктеплокомуненерго” Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 14.07.2011р. № 733 
 

08.09.11 937 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про зміну розміру статутного 
фонду міського комунального 
підприємства “Хмельницькводоканал” та 
затвердження змін до Статуту 
 

08.09.11 938 “Хмельницькводоканал» Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про зміну розмірів статутних 
фондів і затвердження змін до статутів 
комунальних підприємств 
 

08.09.11 939 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційної контори № 1 

08.09.11 940 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



частини одноповерхового житлового 
будинку, яка належить громадянці на 
праві приватної власності, передавши її на 
утримання власнику 
 
Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
Хмельницького квартир 
 

08.09.11 941 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу опікуну 
Стрілецькому Павлу Степановичу на 
укладання договору довічного утримання 
(догляду) 
 

08.09.11 942 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Захарчука 
Ф.К. 
 

08.09.11 943 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Насекіна 
О.П.  
 

08.09.11 944 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, неповнолітній 
Главацькій Анні Вікторівні, 20.12.1995 
року народження 
 

08.09.11 945 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Главацькому Максиму Вікторовичу, 
21.08.1999 року народження 

08.09.11 946 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Главацькій Оксані Вікторівні, 08.05.2001 
року народження 
 

08.09.11 947 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Мельничуку Мирославу Денисовичу, 
12.04.2010 року народження 
 

08.09.11 948 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату неповнолітньою Жолкевською 
Ольгою Олегівною, 13.11.1996 року 
народження, статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

08.09.11 949 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, 
неповнолітній, на представлення інтересів 
малолітніх 
 

08.09.11 950 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету від 23.07.2009р. № 744, від 
08.10.2009р. № 1082, від 12.11. 2009р. № 
1191 
 

08.09.11 951 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування приміщень 
міської комунальної власності 
 

08.09.11 952 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження переліку 

08.09.11 953 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



об’єктів міської комунальної власності, 
що підлягають приватизації шляхом 
продажу на аукціоні 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо продовження фізичній 
особі-підприємцю Зарембі Ніні Степанівні 
строку оренди приміщення по вул. 
Хотовицького,5 
 

08.09.11 954 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо включення до переліку 
майна та об’єктів, що перебувають у 
власності територіальної громади м. 
Хмельницького, двоповерхової 
нежитлової будівлі по вул. І. Франка, 28 
 

08.09.11 955 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування дозвільному центру 
Хмельницької міської ради приміщення по 
вул. Володимирській, 109 
 

08.09.11 956 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

08.09.11 957 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 

 

08.09.11 958 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про передачу в оренду приміщення по 
вул. Подільській, 10/1 

 

08.09.11 959 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про передачу в оренду приміщення по 
вул. Пилипчука,3 

08.09.11 960 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



 
Про знесення самовільно встановленого 
металевого гаража 
 

08.09.11 961 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на проведення 
реконструкції квартири та внесення змін в 
рішення виконавчого комітету 
 

08.09.11 962 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін 
 

08.09.11 963 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок юридичній 
особі, громадянці в зв’язку зі зміною 
цільового призначення 
 

08.09.11 964 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
у зв’язку зі зміною цільового призначення 
 

08.09.11 965 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки, про припинення права 
оренди частин земельних ділянок та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 

08.09.11 966 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



ділянок громадянам та внесення змін 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду, надання земельних ділянок у 
власність громадянам, внесення змін 
 

08.09.11 967 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ДП “Оріт” 
 

08.09.11 968 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки управлінню 
житлово-комунального господарства 
Хмельницької міської ради 
 

08.09.11 969 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
постійне користування, в короткострокову 
оренду, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
фізичним особам-підприємцям, 
громадянам 
 

08.09.11 970 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 

08.09.11 971 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок юридичній 
особі ВАТ “Проскурів” 
 

ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельною ділянкою та 
надання її в постійне користування 
юридичній особі 
 

08.09.11 972 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення зміни в рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
28.12.2006р. № 1014-В 
 

08.09.11 973 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
товарний склад та офісні приміщення на 
місці підсобних приміщень з підвалом 
загальною площею741,6кв.м, що 
розташовані по вул. Купріна, 64/1 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Агрокорм” 
 

08.09.11 974 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на цех 
сушки молочних продуктів загальною 
площею545,5кв.м, що розташований по 
вул. Кооперативній, 3 у м. 
Хмельницькому за приватним 
акціонерним товариством “Хмельницька 
маслосирбаза” 
 

08.09.11 975 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про втрату чинності рішень виконавчого 
комітету від 23.12.2004р. № 795-Є та від 
14.12.2006 р. № 976-В 
 

08.09.11 976 Управління торгівлі Публічна інформація 



Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 13.09.2007 року № 996 
 

08.09.11 977 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

08.09.11 978 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
прав розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм і внесення змін 
в рішення виконавчого комітету від 
28.07.2011 року № 826 та від 23.09.2010 
року № 1212 
 

08.09.11 979 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

08.09.11 980 Фінансову управління  Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження 
ліквідаційного балансу комітету 
поріднених міст та міжнародних зв’язків 
 

08.09.11 981 Загальний відділ  Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 10.06.2010р. № 738 
 

08.09.11 982 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про організацію перевезення пасажирів  з 
нагоди відзначення Дня міста 
 

20.09.11 983 Управління траспорту та звязку  Публічна інформація 

Про готовність житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери 
до роботи в осінньо-зимовий період 2011-
2012 років 
 

29.09.11 984 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 

29.09.11 985 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

29.09.11 986 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виключення квартир з числа 
службових  
 

29.09.11 987 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 28.05.2009 року 
№ 516 
 

29.09.11 988 Відділ інвестицій Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження 
редакційного статуту міського 
комунального підприємства 
“Муніципальна  телерадіокомпанія 
“Місто” 
 

29.09.11 989 Муніципальна  
телерадіокомпанія “Місто” 
 

Публічна інформація 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

29.09.11 990 Управління екології Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження Положення 
про Фонд охорони навколишнього 
природного середовища міста 
Хмельницького 
 

29.09.11 991 Управління екології Публічна інформація 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого та рухомого майна, 
співвласниками якого є малолітня, 
неповнолітні, та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітня 
 

29.09.11 992 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Про відмову в наданні дозволу на 
укладання договору іпотеки квартири № 5, 
буд.92 по вул. Грушевського в м. 
Хмельницькому, співвласником якої є 
малолітня Ружицька Олівія 
Володимирівна 
 

29.09.11 993 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про розгляд протесту прокуратуру міста 
Хмельницького на п.7.11 Правил 
приймання стічних вод підприємств у 
комунальну систему каналізації міста 
Хмельницького, затверджених рішенням 
виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради № 201 від 22.04.2004 року 
 

29.09.11 994 «КП Хмельницькводоканал» Публічна інформація 

Про передачу функцій з технічного 
обслуговування внутрішньобудинкових 
систем теплопостачання та гарячого 
водопостачання і поточного ремонту 
 

29.09.11 995 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу міському 
комунальному  аварійно-технічному 
підприємству житлово-комунального 
господарства на передачу з балансу 
автомобіля ІЖ-27150101 на баланс 
Хмельницької житлово-експлуатаційної 
контори № 7 
 

29.09.11 996 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про затвердження акта приймання-
передачі в комунальну власність 
територіальної громади міста гуртожитку 
по вул. Курчатова, 17 та зовнішніх мереж, 
що призначені для його обслуговування, 
що перебувають у власності відкритого 

29.09.11 997 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



акціонерного товариства 
“Термопластавтомат” 
 
Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинку і споруд та 
прибудинкової території об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
проспект Миру, 90/1 “Паркова” 
 

29.09.11 998 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Гаврилишина 
Я.С. 
 

29.09.11 999 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Гришина М.І. 
 

29.09.11 1000 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Закшевського 
М.С. 
 

29.09.11 1001 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Лештаєвої 
М.І. 
 

29.09.11 1002 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Тарашевської 
Г.О. 
 

29.09.11 1003 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 29.09.11 1004 Управління праці, соціального Містить відомості про 



розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Шимкова 
Я.Ф. 
 

захисту населення та охорони 
здоровя 

особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла 
Фінкельштейна С.Я. 
 

29.09.11 1005 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення в 
виконавчого комітету від 28.02.2008 № 
268 
 

29.09.11 1006 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.08.2008 № 992 та рішення 
виконавчого комітету від 25.06.2009 № 
673 
 

29.09.11 1007 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про втрату чинності підпунктів рішень 
виконавчого комітету 
 

29.09.11 1008 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування Українському 
державному підприємству поштового 
зв’язку “Укрпошта” приміщень міської 
комунальної власності 
 

29.09.11 1009 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін в рішення 
шістнадцятої сесії міської ради від 
30.01.2008 р. № 7 
 

29.09.11 1010 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл на передачу в суборенду 29.09.11 1011 Управління коммунального Публічна інформація 



частини приміщення по вул. 
Проскурівській. 4/3 
 

майна 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 
 

29.09.11 1012 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

29.09.11 1013 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл міському комунальному 
підприємству по утриманню нежитлових 
приміщень комунальної власності на 
передачу нежитлового приміщення по вул. 
Проскурівській, 60/1 на баланс 
Хмельницької дитячої школи 
образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва 

 

29.09.11 1014 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про затвердження Порядку проведення 
конкурсів по визначенню орендарів 
цілісних майнових комплексів, їх 
структурних підрозділів, нерухомого 
майна та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна, що перебуває в 
міській комунальній власності 
 
 

29.09.11 1015 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Карелііну Юрію Вікторовичу 
сплачувати кошти пайової участі у 
створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 

29.09.11 1016 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



частинами 
 
Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Оганісян Наірі Варужанівні 
сплачувати кошти пайової участі у 
створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
частинами 
 

29.09.11 1017 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення 
міськвиконкому від 27.06.1991р. № 146-А, 
від 18.06.1992р. № 158, від 03.08.1978р. № 
235-а 
 

29.09.11 1018 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на проведення 
реконструкції нежитлового приміщення, 
квартири, внесення змін та втрату 
чинності рішення виконавчого комітету 
 

29.09.11 1019 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу громадянці 
Кулаківській Алісі Валентинівні на 
перепланування квартири № 8 по вул. 
Молодіжній,7/1 
 

29.09.11 1020 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу комунальному 
підприємству по організації роботи 
міського пасажирського транспорту на 
влаштування зупинок для очікування 
громадського транспорту з встановленням 
торговельних павільйонів 
 

29.09.11 1021 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 

29.09.11 1022 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



користування частиною земельної ділянки 
та про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянам 
 

ресурсів 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
про припинення права постійного 
користування частиною земельної ділянки 
та про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянам (дельта)  
 

29.09.11 1023 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам 
 

29.09.11 1024  Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання земельних ділянок у 
власність громадянам, надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та внесення 
змін 
 

29.09.11 1025 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам та внесення змін до 
рішення сесії міської ради 
 

29.09.11 1026 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 29.09.11 1027 Департамент архітектури, Публічна інформація 



міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
у зв’язку зі зміною цільового призначення 
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

29.09.11 1028 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради та виконавчого комітету 
 

29.09.11 1029 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 161м2 по вул. Геологів, 18/2А для 
обслуговування приміщення магазину 
 

29.09.11 1030 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення прав 
постійного користування земельної 
ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки юридичній 
особі 
 

29.09.11 1031 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна за товариством 
з обмеженою відповідальністю “Гранд 
Палас” 

29.09.11 1032 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



 
Про оформлення права власності на 
адміністративне приміщення загальною 
площею 408,2 кв.м. (в тому числі площа 
приміщень загального користування 49,8 
кв.м.), що розташоване по вул. Ватутіна, 5 
у м. Хмельницькому за державою Україна 
в особі Державної судової адміністрації 
України 
 

29.09.11 1033 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
магазин продовольчих товарів, 
холодильну камеру, гараж з надбудовою 
побутових приміщень та офіс в 
мансардному поверсі загальною 
площею882,0кв.м, що розташовані по вул. 
Красовського, 6 у м. Хмельницькому за 
приватним підприємством “Балтіка” 
 

29.09.11 1034 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
бетонозмішувальний вузол загальною 
площею808,6кв.м, що розташований по 
вул. Курчатова, 118/10Е у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Квазір” 
 

29.09.11 1035 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
магазин змішаної торгівлі – перший 
поверх та офісне приміщення в 
мансардному поверсі загальною 
площею84,5кв.м, що розташовані по вул. 
Проскурівського підпілля,92/2 у м. 
Хмельницькому за Рибаком Василем 
Володимировичем 

29.09.11 1036 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
22.04.2010 року № 513 
 

29.09.11 1037 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
25.02.2010 року № 254 
 

29.09.11 1038 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
23.10.2008 року № 1269 
 

29.09.11 1039 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
23.01.2003 року № 64-Г 
 

29.09.11 1040 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
13.12.2007 року № 1393 
 

29.09.11 1041 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності розпорядження 
виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради народних депутатів від 
18.07.1997 року № 4176-р в частині 
надання дозволу на відкриття кафе 
 

29.09.11 1042 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

29.09.11 1043 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

29.09.11 1044 Фінансове управління Публічна інформація 



Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 
 

29.09.11 1045 Відділ бухгалтерського обліку Публічна інформація 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 
 
 

29.09.11 1046 Відділ бухгалтерського обліку Публічна інформація 

Про надання дозволу на виконання робіт 
по капітальному ремонту житлового 
фонду 
 

29.09.11 1047 Хмельницькбудзамовник Публічна інформація 

Про зміну договору найму на житлові 
приміщення 
 

13.10.11 1048 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Публічна інформація 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

13.10.11 1049 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

13.10.11 1050 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл міському Центру соціальної 
допомоги молоді на передачу з балансу 
акустичної системи на баланс міському 
Центру по роботі з дітьми та підлітками за 
місцем проживання 
 

13.10.11 1051 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про затвердження переліку підприємств, 
організацій, які відповідно до укладених 
угод будуть виконувати роботи по 
боротьбі із сніговими заметами 
залізничних колій на станції 
Хмельницький, станції Гречани в зимовий 
період 2011-2012 р.р. 
 

13.10.11 1052 Управління транспорту та звязку Публічна інформація 



Про коригування тарифів на послуги з 
централізованого опалення та підігріву 
води та внесення змін в рішення 
виконавчого комітету 
 

13.10.11 1053 КП 
«Хмельницьктеплокомуненерго 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
у від 22.05.03. № 471   

 

13.10.11 1054 Міська санітарно-
епідеміологічна станція 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення доповнення в 
додаток 2 до рішення четвертої сесії 
міської ради від 09.02.2011р. № 52 
 

13.10.11 1055 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про надання дозволу опікуну Шаповалову 
Анатолію Васильовичу на укладання від 
імені підопічної Шаповалової Надії 
Василівни договору, що потребує 
нотаріального посвідчення 
 
 

13.10.11 1056 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін в додаток до 
рішення 34-ої сесії міської ради від 
31.03.2010р. № 5 
 

13.10.11 1057 Управління екології Публічна інформація 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечним 
відходами 
 

13.10.11 1058 Управління екології Публічна інформація 

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Бейді Ігорю Ярославовичу на 
розміщення пересувного цирку-шапіто 
“Вікторія” з 13.10.11 по 13.11.11 на 
північному березі річки Південний Буг 

13.10.11 1059 Управління культури Публічна інформація 



(міський пляж) 
 
Про реєстрацію народження покинутої в 
Хмельницькому міському перинатальному 
центрі дитини – Страшнюка Михайла 
Анатолійовича, 19.09.2011р.н. 
 

13.10.11 1060 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату малолітнім Бондаревським 
Андрієм В’ячеславовичем, 07.12.2008 
року народження, статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування 
 

13.10.11 1061 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволу на укладання 
договору про припинення права на 
аліменти для малолітньої Панасюк Юлії 
Андріївни в зв’язку з передачею права 
власності на нерухоме майно 
 

13.10.11 1062 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, право 
користування яким мають малолітні, 
неповнолітні 
 
 

13.10.11 1063 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 14.07.2001 року № 747 
 

13.10.11 1064 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про утримання доріг в зимовий період 
2011-2012 р.р. 
 

13.10.11 1065 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про увіковічення пам’яті Свірчука 
Миколи Васильовича  
 

13.10.11 1066 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про дозвіл управлінню житлово- 13.10.11 1067 Управління житлово- Публічна інформація 



комунального господарства на передачу з 
балансу автомобіля ВАЗ 21063 на баланс 
Хмельницької житлово-експлуатаційної 
контори № 7 
 

комунального господарства 

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційних контор частин 
одноповерхових житлових будинків, 
передавши їх на утримання власникам 
 

13.10.11 1068 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі у власність 
публічного акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго” зовнішніх мереж 
та споруд електропостачання, які є 
комунальною власністю територіальної 
громади міста Хмельницького 
 

13.10.11 1069 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання згоди на 
безоплатну передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста 
зовнішніх мереж водопостачання і 
водовідведення до житлових будинків 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків 
 

13.10.11 1070 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 23.12.2010р. № 1679 
 

13.10.11 1071 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про втрату чинності пункту 1 рішення 
виконавчого комітету від 21.01.09р. № 63 
та рішень виконавчого комітету від 
10.06.10р. № 679, від 27.01.11р. № 92, від 

13.10.11 1072 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



28.07.11р. № 804 
 
Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 
 

13.10.11 1073 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

13.10.11 1074 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування приміщення 
міської комунальної власності 
 

13.10.11 1075 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

13.10.11 1076 Управління архітектури Публічна інформація 

Про надання дозволу на проведення 
реконструкції приміщення кафе-бару під 
перукарню, магазин з влаштуванням 
окремого входу з метою розширення 
існуючого магазину по вул. Інститутській, 
21/1 
 

13.10.11 1077 Управління архітектури Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до п.п.36 
п.1 рішення Хмельницького 
міськвиконкому від 19.09.1977р. № 384 та 
втрату чинності п.5 додатку 1 рішення 26-
ої сесії Хмельницької міської ради від 
05.10.2005р. № 30 
 

13.10.11 1078 Управління земельних ресурсів 
та земельної реформи 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 

13.10.11 1079 Управління земельних ресурсів 
та земельної реформи 

Публічна інформація 



ділянок у власність громадянам, надання 
земельних ділянок в оренду громадянам та 
внесення змін 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам 
 

13.10.11 1080 Управління земельних ресурсів 
та земельної реформи 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою ділянки громадянці та зміну 
цільового призначення 
 
 

13.10.11 1081 Управління земельних ресурсів 
та земельної реформи 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.04.2006р. № 282 
 

13.10.11 1082 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 27.04.2006р. № 282-А 
 

13.10.11 1083 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна, що 
розташовані по Львівському шосе, 20/1 у 
м. Хмельницькому за виробничим 
торгівельним підприємством 
“Агропостачсервіс” 
 

13.10.11 1084 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на кафе 
загальною площею160,0кв.м, що 
розташоване по проспекту Миру, 69/1б у 
м. Хмельницькому за Кареліним Юрієм 
Вікторовичем 

13.10.11 1085 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



 
Про оформлення права власності на 
магазин продовольчих товарів загальною 
площею147,2 кв.м, що розташований по 
проспекту Миру, 69/1а у м. 
Хмельницькому за Кареліним Юрієм 
Вікторовичем 
 

13.10.11 1086 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
приміщення церкви загальною 
площею161,4кв.м, що розташоване по вул. 
Городовикова, 1а у м. Хмельницькому за 
релігійною громадою Руської 
православної старообрядницької церкви 
(Білокриницька згода) 
 

13.10.11 1087 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
прибудову до магазину “панорама” 
загальною площею477,6кв.м, що 
розташована по вул. При бузькій, 44 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Класт” 
 

13.10.11 1088 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на кафе 
та ресторан загальною площею1112,4кв.м, 
що розташовані по вул. Тернопільській,7 у 
м. Хмельницькому за Оганісян Наірою 
Варужанівною 
 

13.10.11 1089 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
29.09.1998 року № 526 
 

13.10.11 1090 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 13.10.11 1091 Управління торгівлі Публічна інформація 



комітету Хмельницької міської ради від 
24.05.2001 року № 372-Б 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
22.10.2009 року № 1146 
 

13.10.11 1092 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
16.08.2006 року № 601-Е 
 

13.10.11 1093 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
28.10.2010 року № 1439 
 

13.10.11 1094 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
10.06.2010 року № 733 
 

13.10.11 1095 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на право розміщення 
малої архітектурної форми і внесення змін 
в рішення виконавчого комітету від 
09.06.2011 року № 653 
 

13.10.11 1096 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

13.10.11 1097 Фінасове управління Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення  виконавчого 
комітету від 14.10.2010 р. № 1356 
 

13.10.11 1098 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди частини 
підземного переходу на перехресті вулиць 
Кам’янецької – Подільської ТОВ “Либідь” 
 

13.10.11 1099 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



Про оформлення права власності на 
адміністративно-господарське 
приміщення загальною площею 426,1кв.м 
та гарж загальною площею 66,6кв.м, що 
розташовані по вул. Проскурівській, 63 у 
м. Хмельницькому за державою Україна в 
особі генеральної прокуратури України 
 

13.10.11 1100 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
адміністративний будинок загальною 
площею 21927 кв.м, що розташований по 
вул. Тернопільській, 13/3 у м. 
Хмельницькому за державою Україна в 
особі Державної митної служби України 
 

13.10.11 1101 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про роботу служби у справах дітей щодо 
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
 

27.10.11 1102 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про зміну договору найму на житлові 
приміщення 
 

27.10.11 1103 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

27.10.11 1104 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження доповнення 
до Статуту комунального підприємства 
“Південно-Західні тепломережі” 
 

27.10.11 1105 “Південно-Західні тепломережі” Публічна інформація 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 

27.10.11 1106 Управління екології Публічна інформація 



Про оформлення права власності на 
магазин та кафе загальною 
площею315,5кв.м, що розташовані по вул. 
Тернопільській,17 у м. Хмельницькому за 
Грищишеним Валерієм Андрійовичем 
 

27.10.11 1107 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про встановлення тарифу на послуги з 
утримання будинку і споруд та 
прибудинкової території об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
по вул. Зарічанській, 50 “Буг” 
 

27.10.11 1108 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про затвердження акта безоплатної 
приймання-передачі у власність 
публічного акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго” зовнішніх мереж 
та споруд електропостачання, які є 
комунальною власністю територіальної 
громади міста Хмельницького 
 
 

27.10.11 1109 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо надання дозволу 
Хмельницькому комунальному 
підприємству “Електротранс” на продаж 
транспортних засобів на конкурентних 
засадах 
 

27.10.11 1110 “Електротранс» Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про зміну найменування 
Хмельницького міського навчально-
курсового комбінату, затвердження 
Статуту Хмельницького міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату та про 

27.10.11 1111 Управління освіти Публічна інформація 



втрату чинності рішень від 08.04.1999р. № 
212-Б і від 13.07.2000 р. № 532 
виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради 
 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 14.04.2011 року 
№ 379 
 

27.10.11 1112 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 25.08.2011 року 
№ 896 
 

27.10.11 1113 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії Хмельницької 
міської ради  пропозиції про надання дозволу 
управлінню праці, соціального захисту 
населення і охорони здоров’я на здійснення 
виплати матеріальної допомоги по 
зверненнях громадян в 2011 році 
 

27.10.11 1114 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 13.01.2011 року 
№ 6 
 

27.10.11 1115 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 24.12.2009 № 1409 
 

27.10.11 1116 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Богачова В.К. 
 

27.10.11 1117 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Губенка В.В. 

27.10.11 1118 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Губицького 
М.М. 
 

27.10.11 1119 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Гуцалюк С.К. 
 

27.10.11 1120 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Ступакова 
О.П. 
 

27.10.11 1121 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
14.04.11. № 392 
 

27.10.11 1122 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання дозволу на 
передачу в тимчасове безоплатне 
користування апарату 4008S для 
гемодіалізу з On-Line кліренс 
моніторингом (“штучна нирка”) 
 
 

27.10.11 1123 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про надання статусу дитини-сироти 
Буздиган Анастасії Володимирівні, 
11.02.1995 року народження, втрату 
чинності рішення виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради від 
25.08.2011р. № 898 
 

27.10.11 1124 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Кордас Вікторії Леонідівні, 14.06.2002 
року народження 
 

27.10.11 1125 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Кордас Яні Леонідівні, 11.07.2005 року 
народження 
 

27.10.11 1126 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Страшнюку Михайлу Анатолійовичу, 
19.09.2011 року народження 
 

27.10.11 1127 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітні 
 

27.10.11 1128 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 25.08.2011р. № 
909 

 

27.10.11 1129 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування приміщення 
міської комунальної власності 
 

27.10.11 1130 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

27.10.11 1131 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладання 27.10.11 1132 Управління коммунального Публічна інформація 



договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 
 

майна 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
товариству з обмеженою відповідальністю 
“Престиж – Авто”, внесення на розгляд 
сесії міської ради пропозицій щодо 
продовження строку дії договору та 
внесення змін в договорів від 06.10.2011р. 
№ 57 
 

27.10.11 1133 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
товариству з обмеженою відповідальністю 
“Класт”, внесення на розгляд сесії міської 
ради пропозицій щодо продовження 
строку дії договору та внесення змін в 
договорів від 10.08.2011р. № 47 
 

27.10.11 1134 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
товариству з обмеженою відповідальністю 
“Заріччя - 2008”, внесення на розгляд сесії 
міської ради пропозицій щодо 
продовження строку дії договору та 
внесення змін в договорів від 12.07.2011р. 
№ 40 

27.10.11 1135 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



 
Про надання дозволу на проведення 
реконструкції приміщень, будівель, 
внесення зміни в рішення виконавчого 
комітету 
 

27.10.11 1136 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу приватному 
підприємству “Укрбудінвест К” на 
проведення капітального ремонту 
(невід’ємних поліпшень) орендованого 
нежитлового приміщення комунальної 
власності для використання його під офіс 
по вул. Проскурівській, 1 
 

27.10.11 1137 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Кальніченко Павліні 
Дмитрівні на проведення реконструкції 
квартири № 41 по вул. Подільській, 9/1 під 
перукарню 
 

27.10.11 1138 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін та 
втрату чинності п.6 додатку 5 до рішення 
37-ої сесії Хмельницької міської ради від 
30.06.2010р. № 20 
 

27.10.11 1139 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частинами 
земельних ділянок та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 

27.10.11 1140 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



щодо відведення земельних ділянок 
громадянам та внесення змін 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок у власність громадянам, надання 
земельних ділянок в оренду громадянам 
 

27.10.11 1141 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам 
 

27.10.11 1142 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам та зміну цільового 
призначення 
 

27.10.11 1143 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам, втрату чинності 
пункту розпорядження адміністрації 
міської ради 
 

27.10.11 1144 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

27.10.11 1145 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 

27.10.11 1146 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



відведення земельних ділянок громадянам 
у зв’язку зі зміною цільового призначення 

 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради та договору оренди 
 

27.10.11 1147 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договорів 
оренди землі шляхом їх розірвання за 
згодою сторін та надання земельних 
ділянок в короткострокову оренду 
юридичним особам 
 

27.10.11 1148 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
короткострокову оренду, надання 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
суб’єктам підприємницької діяльності 
 

27.10.11 1149 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками, 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок юридичним особам, суб’єктам 
підприємницької діяльності, втрату 
чинності п.11 додатку 2 рішення сесії 
міської ради від 08.09.2010р. № 41, 
припинення договору оренди землі 
шляхом його розірвання за згодою сторін 

27.10.11 1150 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради  про надання згоди 
публічному акціонерному товариству 
„Укртелеком” на укладення договору 
суборенди земельної ділянки по вул. 
Геологів,10 
 

27.10.11 1151 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про втрату чинності розпорядження 
виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради народних депутатів від 
14.08.1996 року № 2708-р 
 

27.10.11 1152 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
27.03.2003 року № 264-В 
 

27.10.11 1153 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
24.06.2004 року № 384-Б в частині 
надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту торгівлі – магазину 
“Подоляночка” по торгівлі продовольчими 
товарами 
 

27.10.11 1154 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради  від 
22.11.2007 року № 1286 
 

27.10.11 1155 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
22.07.2010 року № 903 
 

27.10.11 1156 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 27.10.11 1157 Управління торгівлі Публічна інформація 



права  розміщення  та   право   розміщення  
малих архітектурних форм і внесення змін 
в рішення виконавчого комітету від 
23.12.2010року № 1708 та від 28.04.2011р. 
№499 
 
Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

27.10.11 1158 Фінансове управління  Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за 9-ть 
місяців 2011 року 

 

27.10.11 1159 Фінансове управління Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін та 
доповнень до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 

27.10.11 1160 Фінансове управління Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін до Статуту 
Хмельницького комунального 
підприємства “Міськсвітло” 
затвердженого рішенням одинадцятої сесії 
міської ради від 30.05.2007р. № 2 
 

27.10.11 1161 “Міськсвітло” Публічна інформація 

Про зміну договору найму на житлові 
приміщення 
 

10.11.11 1162 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про виключення квартир з числа 
службових 
 

10.11.11 1163 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 

10.11.11 1164 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
 
Про надання дозволів на експлуатацію 
обєктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

10.11.11 1165 Управління екології Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання дозволу 
Хмельницькій дитячо-юнацькій 
спортивній школі № 3 на передачу 
футбольного поля по вул. Прибузькій, 3/1 
в безоплатне тимчасове користування на 
три роки міській громадській організації 
дитячо-юнацький футбольний клуб 
“Поділля” 
 

10.11.11 1166 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про дозвіл міському Центру соціальної 
допомоги молоді на передачу з балансу 
фортепіано “PETROF” на баланс 
управління культури і туризму 
 
 

10.11.11 1167 Управління молоді та спорту Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 12.11.2009 р. № 1180 
 
 

10.11.11 1168 Управління траспорту та звязку  Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу 
Хмельницькому комунальному 
підприємству “Електротранс” на списання 
з балансу основних засобів 
 
 

10.11.11 1169 “Електротранс” Публічна інформація 



Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради для надання 
допомоги у вигляді передплати на газету 
міської ради “Проскурів” громадянам, які 
обслуговуються в Хмельницькому 
міському територіальному центрі 
соціального обслуговування 
 
 

10.11.11 1170 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Байковій Марії Сергіївні, 12.10.2007 року 
народження 
 

10.11.11 1171 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Байковій Софії Сергіївні, 12.10.2007 року 
народження 
 

10.11.11 1172 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Черниш Анастасії Євгенівні, 29.01.2006 
року народження 
 

10.11.11 1173 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату малолітнім Гоголем Максимом 
Олександровичем, 17.04.2009 року 
народження, статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

10.11.11 1174 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітній, 
неповнолітній, та право користування 
яким мають малолітній 

10.11.11 1175 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



 
 
Про оформлення права власності на:  

a. кафе з банкетною залою 
загальною 
площею357,1кв.м; 

b. квартиру загальною 
площею32,2кв.м, житловою 
площею23,3кв.м, що  

розташовані по вул. Проскурівського 
підпілля, 106 у м. Хмельницькому за 
Єлевичем Дмитром Семеновичем 

 

10.11.11 1176 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
господарське приміщення загальною 
площею619,5кв.м, що розташоване по 
проспекту Миру, 101Б у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“Трансформатор сервіс” 
 

10.11.11 1177 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
приміщення майстерні загальною 
площею555,5кв.м і приміщення майстерні 
загальною площею221,6кв.м, що 
розташовані по вул. Прибузькій,48/2 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Престиж-
Авто” 
 

10.11.11 1178 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
церкву-каплицю загальною 
площею69,9кв.м, що розташована по вул. 
Красовського, 26/1 у м. Хмельницькому за 

10.11.11 1179 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



Релігійною Громадою Святого 
Великомученика Пантелеймона Цілителя 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату 
 
 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 09.06.2011р. № 631 та 
передачу функцій з технічного 
обслуговування внутрішньобудинкових 
систем теплопостачання та гарячого 
водопостачання і їх поточного ремонту 
 

10.11.11 1180 Управління житлово-
комунального господарства  

Публічна інформація 

Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету міської ради та про внесення на 
розгляд сесії міської ради пропозиції про 
внесення змін в рішення двадцять третьої 
сесії міської ради від 4 лютого 2009 року 
№ 12 
 

10.11.11 1181 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 12 
жовтня 2006 року № 731-Д 
 

10.11.11 1182 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про залишення цілісного 
майнового комплексу гуртожитку по вул. 
Курчатова, 17 у статусі “гуртожиток” та 
надання дозволу на приватизацію його 
житлових і несилових приміщень (крім 
квартир № 612, 617, 619, 620, 623 в 
гуртожитку по вул. Курчатова, 17, які 
перебувають у власності ПАТ 
“Укртелеком”) 

10.11.11 1183 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання згоди на 
безоплатну передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста 
квартир в гуртожитку по вул. Курчатова, 
17, які перебувають у власності ПАТ 
“Укртелеком” 
 

10.11.11 1184 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на зняття з балансу 
житлово-експлуатаційної контори частини 
одноповерхового будинку, передавши її на 
утримання власнику 
 

10.11.11 1185 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про встановлення тарифу на послуги з 
утримання будинку і споруд та 
прибудинкової території об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
по вул. Чорновола, 176/1Д “Партнер 
Плюс” 
 

10.11.11 1186 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій обєднання 
співвласників багатоквартирного будинку 
по вул. М.Рибалка, 9 “Юлія” 
 
 

10.11.11 1187 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про збільшення та зменшення 
статутного фонду міського комунального 
підприємства по утриманню нежитлових 
приміщень комунальної власності та 
затвердження статуту в новій редакції 

10.11.11 1188 Комунальне підприємство по 
утриманню нежитлових 
приміщень комунальної 
власності 

Публічна інформація 



 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо втрати чинності рішення 
одинадцятої сесії міської ради від 29.10.97 
р. № 56 
 

10.11.11 1189 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо внесення змін до рішення 
п’ятої сесії міської ради від 30.03.2011р. 
№ 13 
 

10.11.11 1190 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 24.02.2011 р. № 
207 
 

10.11.11 1191 Управління коммунального 
майна 

 

Про дозвіл на передачу в суборенду 
частин приміщення міської комунальної 
власності 
 

10.11.11 1192 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

10.11.11 1193 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл міському комунальному 
підприємству по утриманню нежитлових 
приміщень комунальної власності на 
передачу з балансу нежитлового 
приміщення по прс. Миру, 42 на баланс 
міського комунального підприємства 
“Хмельницьктеплокомененерго” 
 

10.11.11 1194 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 

10.11.11 1195 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



 
Про дозвіл комітету самоорганізації 
населення мікрорайону Лезнево на 
передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Профспілковій, 110 на 
баланс міського комунального 
підприємства по утриманню нежитлових 
приміщень комунальної власності 
 

10.11.11 1196 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу приватному 
підприємству “Діва плюс” на проведення 
капітального ремонту (невід’ємних 
поліпшень) орендованого нежитлового 
приміщення комунальної власності  по 
вул. Соборній, 44/1 під ательє з пошиття 
та ремонту одягу 
 

10.11.11 1197 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про встановлення тимчасових металевих 
гаражів 
 

10.11.11 1198 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на проведення 
реконструкції квартир, внесення зміни в 
рішення виконавчого комітету, 
встановлення тимчасового металевого 
гаража 
 

10.11.11 1199 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

10.11.11 1200 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішення 
10-ої сесії міської ради від 28.09.2011р. № 
16 
 

10.11.11 1201 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
у звязку зі зміною цільового призначення 
 

10.11.11 1202 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частинами 
земельних ділянок та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам 
 
 

10.11.11 1203 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину та зміну цільового 
призначення 
 

10.11.11 1204 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам, надання 
земельних ділянок у власність громадянам 
та внесення змін 
 

10.11.11 1205 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

10.11.11 1206 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 

10.11.11 1207 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін 
 

ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам, внесення змін до 
пунктів рішень виконавчого комітету і 
сесії міської ради 
 
 

10.11.11 1208 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
10.12.1998 року № 714-Б 
 

10.11.11 1209 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
09.02.2006 року № 104-К 
 

10.11.11 1210 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
28.01.2010 року № 116 
 

10.11.11 1211 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
08.04.2010 року № 431 

10.11.11 1212 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
27.05.2010 року № 651 
 

10.11.11 1213 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 

10.11.11 1214 Управління торгівлі Публічна інформація 



10.09.2009 року № 997 
 
Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 

10.11.11 1215 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 
 

10.11.11 1216 Фінансове управління  Публічна інформація 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 

 

10.11.11 1217 Відділ бухгалтерського обліку Публічна інформація 

Про надання матеріальної допомоги 
Мурахтановій Т. М. 
 
 

10.11.11 1218 Відділ бухгалтерського обліку Публічна інформація 

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
Хмельницького квартири № 13 по вул. 
Свободи, 7Б/1 
 

10.11.11 1219 Управління капітального 
будівництва 

Публічна інформація 

Про затвердження акта безоплатної 
приймання – передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
Хмельницького квартир 
 

10.11.11 1220 Управління капітального 
будівництва 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради
пропозиції щодо прийняття на баланс
комунального підприємства по зеленому
будівництву та благоустрою міста
Хмельницького скульптурної композиції
«Пісні землі Подільської» («Віра, Надія,

10.11.11 1221 Управління капітального 
будівництва 

Публічна інформація 



Любов») 
 
 
Про службового приміщення міської 
комунальної власності народному 
депутату України Демчишену Василю 
Васильовичу 
 

10.11.11 1222 Управління коммунального 
майн 

Публічна інформація 

Про надання соціальних послуг 
мешканцям міста Хмельницьким міським 
територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) 
 
 

24.11.11 1223 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

24.11.11 1225 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

24.11.11 1226 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста 
 

24.11.11 1227 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 
 
 

24.11.11 1228 Фінансове управління  Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про збільшення розміру 
статутного фонду і затвердження змін до 
Статуту міського комунального 
підприємства 
“Хмельницьктеплокомуненерго” 

24.11.11 1229 “Хмельницьктеплокомуненерго” Публічна інформація 



 
 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 14.02.2008 року № 135 та 
втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.01.2011 року № 73 
 

24.11.11 1230 Управління освіти Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 14.02.2008 року № 138 та 
втрату чинності рішення виконавчого 
комітету від 27.01.2011 року № 74 
 
 

24.11.11 1231 Управління освіти Публічна інформація 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

24.11.11 1232 Управління екології Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
швейну майстерню загальною 
площею266,6кв.м, що розташована по вул. 
М. Рибалка, 63/3-А у м. Хмельницькому за 
Рибальченком Валерієм Миколайовичем 
 
 

24.11.11 1233 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про проведення приписки до призовної 
дільниці Хмельницького об’єднаного 
міського військового комісаріату юнаків 
1995 року народження 
 
 

24.11.11 1234 Міський військовий комісаріат Публічна інформація 

Про надання дозволу Державному 
підприємству “Молодість” на розміщення 
цирку-шапіто “Круїз” з 25.11.11 по 

24.11.11 1235 Управління культури Публічна інформація 



04.12.11 на північному березі річки 
Південний Буг (міський пляж) 
 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про затвердження Положення 
про порядок списання майна, що є 
комунальною власністю територіальної 
громади м. Хмельницького і перебуває на 
балансі комунальних підприємств, 
засновником яких є Хмельницька міська 
рада, та втрату чинності п.3 рішення 21 
сесії міської ради від 11.07.2001р. № 1 
 

24.11.11 1236 Департамент економіки Публічна інформація 

Про коригування тарифів на послуги 
теплопостачання та підігріву води та 
внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради 
 

24.11.11 1237 Департамент економіки Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про внесення змін в рішення 
одинадцятої сесії міської ради від 
30.05.2007 року № 1 
 
 

24.11.11 1238 Департамент економіки Публічна інформація 

Про бронювання в 2012 році на 
підприємствах, в установах та організаціях 
міста робочих місць для осіб, які 
потребують соціального захисту і не 
здатні на рівних конкурувати на ринку 
праці та встановлення квоти робочих 
місць 
 
 

24.11.11 1239 Центр зайнятості Публічна інформація 



Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітній 
Левчинській Єві Костянтинівні, 29.06.2006 
року народження 
 

24.11.11 1240 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, Муравській 
Марії Ахданівні, 06.04.2004 року 
народження, та призначення бабусі – 
Муравської Валентини Вікторівни, 
24.02.1957 року народження  її опікуном 
 

24.11.11 1241 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, та 
право користування яким мають малолітні 
 
 

24.11.11 1242 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл Хмельницькому комунальному 
підприємству “Електротранс” на передачу 
з балансу автопавільйону зупинки вул. М. 
Залізняка на баланс комунального 
підприємства по організації роботи 
міського пасажирського транспорту 
 

24.11.11 1243 “Електротранс” Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про збільшення розміру 
статутного фонду Хмельницького 
комунального підприємства 
“Електротранс” та затвердження змін до 
Статуту Хмельницького комунального 
підприємства “Електротранс” 
 
 

24.11.11 1244 “Електротранс” Публічна інформація 



Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.01.2010 року № 68 
 

24.11.11 1245 Управління транспорту та звязку Публічна інформація 

Про затвердження переліків міських 
автобусних маршрутів загального 
користування та маршрутів міського 
електричного транспорту м. 
Хмельницького з необхідною кількістю 
транспортних засобів на них 
 
 

24.11.11 1246 Управління транспорту та звязку Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 13.01.2011 року 
№ 6 
 
 

24.11.11 1247 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 14.07.2011 року 
№ 747 

 

24.11.11 1248 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про встановлення тарифу на послуги з 
утримання будинку і споруд та 
прибудинкової території об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
№ 44/1 по вул. Зарічанська “Затишок” 
 

24.11.11 1250 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про надання дозволу житлово-
експлуатаційній конторі № 1 міста 
Хмельницького на передачу під заставу 
банківській установі машини 
універсальної, прибирально - 
навантажувальної на базі МТЗ-82 (ТУМ-
180П-01) для відкриття кредитування у 

24.11.11 1251 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 



формі овердрафту 
 
Про затвердження актів безоплатної 
приймання-передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
житлового фонду та зовнішніх мереж, що 
призначені для його обслуговування 
 
 

24.11.11 1252 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 11.08.2011р. № 
856 
 

24.11.11 1253 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про втрату чинності пункту 7 додатку до 
рішення виконавчого комітету від 
08.09.11. № 958 
 

24.11.11 1254 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 

 

24.11.11 1255 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл на передачу в оренду 
приміщення по вул. Подільській, 10/1 
 

24.11.11 1256 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл на передачу в оренду 
приміщення міської комунальної 
власності та внесення змін в рішення 
виконавчого комітету 
 

24.11.11 1257 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 
 

24.11.11 1258 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл міському комунальному 
підприємству по утриманню нежитлових 

24.11.11 1259 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



приміщень комунальної власності на 
передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Проскурівській, 60/1 
на баланс Хмельницькій дитячій школі 
образотворчого та декоративно- 
прикладного мистецтва 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування приміщень 
міської комунальної власності 
 
 

24.11.11 1260 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення змін в пункт 55 додатку до 
рішення виконавчого комітету від 
13.10.2005р. № 707 із внесеними змінами 
від 09.08.2007р. № 884 
 

24.11.11 1261 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури мста Хмельницького 
фізичній особі-підприємцю Шализі 
Світлані Григорівні, внесення на розгляд 
сесії міської ради пропозицій щодо 
продовження строку дії договору та 
внесення змін в договір від 15.11.2011р. № 
66 
 

24.11.11 1262 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення 
міськвиконкому від 17.01.1991р. № 14-Б 
 

24.11.11 1263 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу Хмельницькому 
міському відділу УМВС України в 

24.11.11 1264 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



Хмельницькій області на перепланування 
п’ятикімнатної квартири № 77 під дві 
житлові квартири по вул. Храновського, 
16/1 та про втрату чинності рішення 
виконавчого комітету 
 

ресурсів 

Про надання дозволу міському 
комунальному підприємству житлово-
комунальній конторі “Будівельник” на 
проведення перепланування нежитлових 
приміщень 
 

24.11.11 1265 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на проведення 
реконструкції приміщень 
 

24.11.11 1266 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в оренду гр. 
Томчишеній О.М. 
 

24.11.11 1267 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок спадкоємцям громадян, 
які отримали земельні ділянки у власність 
 

24.11.11 1268 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та надання 
земельних ділянок у власність громадянам 
 

24.11.11 1269 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 

24.11.11 1270 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



згодою сторін та надання земельної 
ділянки в оренду громадянину 
Чесановському І.І. 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування частиною земельної 
ділянки, про припинення права оренди 
частини земельної ділянки та про надання 
дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам 
 

24.11.11 1271 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам 
у зв’язку зі зміною цільового призначення 
 

24.11.11 1272 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам 
 

24.11.11 1273 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам, внесення змін 
 

24.11.11 1274 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 24.11.11 1275 Департамент архітектури, Публічна інформація 



міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам та зміну цільового 
призначення  
 

містобудування та земельних 
ресурсів 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до п.2 
додатку рішення 37-ої сесії міської ради 
від 30.06.2010р. № 29 
 

24.11.11 1276 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки фізичній 
особі – підприємцю Заїці Оксані 
Олександрівні 
 

24.11.11 1277 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, втрату чинності п. 2 
додатку 1 до рішення 9-ої сесії 
Хмельницької міської ради від 
10.08.2011р. № 27 
 

24.11.11 1278 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками, 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 

24.11.11 1279 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договорів 
оренди землі шляхом їх розірвання за 
згодою сторін та надання земельних 
ділянок в короткострокову оренду 
суб’єкту підприємницької діяльності, 
юридичній особі 
 

24.11.11 1280 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про передачу безоплатно у 
власність земельної ділянки об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
Проскурівська, 23/1 
 

24.11.11 1281 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в короткострокову 
оренду та зміну категорії цільового 
призначення земельної ділянки 
 
 

24.11.11 1282 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
26.06.2002 року № 496-А 
 

24.11.11 1283 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
08.05.2008 року № 553 
 

24.11.11 1284 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
11.02.2010 року № 189 

24.11.11 1285 Управління торгівлі Публічна інформація 



 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
22.07.2010 року № 895 
 

24.11.11 1286 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
12.08.2010 року № 1064 
 

24.11.11 1287 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 
 

24.11.11 1288 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 11.02.2009 року 
№ 148 
 
 

24.11.11 1289 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про виділення коштів з цільового фонду 
Хмельницької міської ради 

 

24.11.11 1290 Відділ бухгалтерського обліку Публічна інформація 

Про підготовку та проведення святкування 
Нового року та Різдва Христового в місті 
Хмельницькому 
 

24.11.11 1291 Управління організаційно-
інформаційної роботи та 
контроло 

Публічна інформація 

Про надання матеріальної Герасименко 
А.О. 

 

24.11.11 1292 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Бурмістрової 
Р.І. 
 

24.11.11 1293 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Зелінської 
Н.О. 
 

24.11.11 1294 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Євдохович 
Г.А. 
 

24.11.11 1295 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Романовської 
Г.І. 
 

24.11.11 1296 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Росоли Ж.Я. 
 

24.11.11 1297 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Чумак Г.Г. 
 

24.11.11 1298 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо припинення шляхом 
ліквідації централізованої бухгалтерії 
управління освіти Хмельницької міської 
ради 
 
 

24.11.11 1299 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження доповнення 
до Статуту комунального підприємства по 
зеленому будівництву та благоустрою 

24.11.11 1300 Департамент економіки Публічна інформація 



міста виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради 
 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про затвердження Порядку 
нарахування та розподілу плати за оренду 
нерухомого майна (будівель, споруд, 
приміщень) міської комунальної власності 
та втрату чинності рішень сесії міської 
ради 
 

24.11.11 1301 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

08.12.11 1302 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житлової площі громадянам 
міста та виключення квартир з числа 
службових 
 
 

08.12.11 1303 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів з небезпечними відходами 
 
 

08.12.11 1304 Управління екології Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про уповноваження 
управління культури і туризму надавати 
дозвіл ТОВ “Браво” на передачу частини 
території об’єкта благоустрою (міського 
пляжу та прилеглої території на 
північному березі р. Південний Буг) в 
найм (оренду) або користування третім 
особам для розміщення об’єктів сфери 
відпочинку і розваг 
 

08.12.11 1305 Управління культури Публічна інформація 



Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про призначення персональних 
стипендій Хмельницької міської ради для 
провідних митців та викладачів шкіл 
естетичного виховання м. Хмельницького 
на 2012 рік 
 
 

08.12.11 1306 Управління культури Публічна інформація 

Про зміну нумерації житлових приміщень 
в гуртожитку по вул. Вокзальній, 142 
 

08.12.11 1307 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про встановлення тарифу на послуги з 
утримання будинку і споруд та 
прибудинкової території об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку 
“Чайка” по вулиці Зарічанській, 26 
 
 

08.12.11 1308 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Дьяченка 
В.С. 
 

08.12.11 1309 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Зварича Л.Д. 
 

08.12.11 1310 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Ільченка І.С. 
 

08.12.11 1311 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Кучберського 

08.12.11 1312 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



В.М. 
 
Про затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості безоплатного 
капітального ремонту житла Міхалець 
С.О. 
 

08.12.11 1313 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання матеріальної допомоги 
Єрмаковій К.О. 
 

08.12.11 1314 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання матеріальної допомоги 
Обуховській Р.Л. 
 

08.12.11 1315 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 28.04.2011 року № 463 
 

08.12.11 1316 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо затвердження “Програми 
підтримки сім’ї на 2012-2015 роки” 
 
 

08.12.11 1317 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

Публічна інформація 

Про внесення змін у рішення виконавчого 
комітету міської ради від 12.03.2009 року 
№ 211 
 

08.12.11 1318 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату малолітньою Маримонською 
Веронікою Миколаївною, 16.02.2010 року 
народження, статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

08.12.11 1319 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про призначення Квітайло Раїси 
Андріївни опікуном малолітніх онук: 
Байковій Софії Сергіївни, 12.10.2007 року 
народження, Байкової Марії Сергіївни, 

08.12.11 1320 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 



12.10.2007 року народження 
 
Про народження статусу дитини-сироти 
Брандису –Сокотю Андрію 
Володимировичу, 07.07.1994 року 
народження, та призначення тітки – 
Сікорської Світлани Борисівни, 20.03.1961 
року народження, його піклувальником 
 

08.12.11 1321 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласниками якого є малолітні, 
неповнолітні, та право користування яким 
мають малолітні, неповнолітній 
 
 

08.12.11 1322 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності 
 

08.12.11 1323 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про дозвіл міському комунальному 
підприємству по утриманню нежитлових 
приміщень комунальної власності на 
передачу з балансу нежитлового 
приміщення по вул. Гречка, 1 на баланс 
міського комунального підприємства 
“Хмельницькводоканал” 
 

08.12.11 1324 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції щодо передачі в тимчасове 
безоплатне користування міської 
комунальної власності 
 

08.12.11 1325 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 

08.12.11 1326 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



міської комунальної власності 
 
 
Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
17.05.2004 року № 262-Б в частині 
надання дозволу на розміщення та 
експлуатацію об’єкту торгівлі – кафе 
“Іріс” 
 

08.12.11 1327 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
27.01.2005 року № 51-Д 
 

08.12.11 1328 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
27.09.2007 року № 1064-Б 
 

08.12.11 1329 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
12.08.2010 року № 1069 
 

08.12.11 1330 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на право розміщення 
малих архітектурних форм 
 
 

08.12.11 1331 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
автосервіс з прибудовою приміщення до 
автосалону та надбудовою другого 
поверху під автосервіс загальною 
площею1792,5кв.м, що розташовані по 
вул. Раскової, 4/1 у м. Хмельницькому за 
Галкіною Любов’ю Іванівною 
 

08.12.11 1332 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



Про оформлення права власності на салон 
краси загальною площею100,9кв.м, що 
вбудований по Старокостянтинівське 
шосе,  26/2 у м. Хмельницькому за 
Кімаківським Олександром Антоновичем 
 

08.12.11 1333 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на міні-
пекарню загальною площею374,7кв.м, що 
розташована по вул. Гагаріна, 37/3 у м. 
Хмельницькому за Пундиком Василем 
Федоровичем 
 

08.12.11 1334 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
перукарню загальною площею36,9кв.м, 
що вбудована у житловий будинок по вул. 
Народної Волі, 1А. Корпус 2 у м. 
Хмельницькому за Рагою Іриною 
Олександрівною 
 

08.12.11 1335 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
адміністративно-побутовий будинок 
загальною площею329,9кв.м, 
розташований по вул. Калнишевського, 34 
у м. Хмельницькому за Столяром 
Олександром Івановичем 
 

08.12.11 1336 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
виробничу базу з комплексом 
обслуговування населення загальною 
площею495,5кв.м, що розташована по вул. 
Вінницькій, 2/1 у м. Хмельницькому за 
Шевчуком Володимиром Миколайовичем 
 

08.12.11 1337 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 08.12.11 1338 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



приміщення СТО загальною площею 
477,6кв.м, що розташоване по вул. 
Прибузькій, 44 у м. Хмельницькому за 
товариством з обмеженою 
відповідальністю “Класт” 
 
Про оформлення права власності на 
магазин непродовольчих товарів 
загальною площею 182,3кв.м., що 
розташований по вул. Кам"янецькій, 21 у 
м. Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю "Либідь" 
 

08.12.11 1339 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
виробничо-складські приміщення та офіси 
загальною площею5186,6кв.м, що 
розташовані по вул. М. Красовського, 17 у 
м. Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“Хмельницьке спеціалізоване 
підприємство матеріально-технічного 
забезпечення “Агроспецпостач” 
 

08.12.11 1340 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
приміщення оптової бази (офісні та 
складські приміщення) загальною 
площею1772,1 кв.м, що розташоване по 
вул. Курчатова, 19 у м. Хмельницькому за 
приватною фірмою “Спільна справа” 
 
 

08.12.11 1341 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про надання дозволу фізичній особі-
підприємцю Пундику В.Ф. сплачувати 
кошти пайової участі у створенні і 

08.12.11 1342 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



розвитку інженерно - транспортної та 
соціальної інфраструктури міста 
Хмельницького частинами 
 
Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
 

08.12.11 1343 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення зміни в рішення 
виконавчого комітету від 10.02.2011 року 
№ 156 
 

08.12.11 1344 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на проведення 
реконструкції квартири та нежитлового 
приміщення 
 

08.12.11 1345 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу товариству з 
додатковою відповідальністю 
“Хмельницький завод будівельних 
матеріалів” на добудову до квартири № 4 
по вул. Кам’янецькій, 151 
 

08.12.11 1346 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу комунальному 
підприємству “Південно-Західні 
тепломережі” на заміну парового котла 
ДКВР-4/13 на паровий котел Е-1-0,9Г в 
котельні по вул. Хотовицького, 4/1 
 

08.12.11 1347 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про надання дозволу приватному малому 
підприємству “Мінател” на проведення 
капітального ремонту (невід’ємних 
поліпшень) орендованого нежитлового 
приміщення комунальної власності по вул. 
Зарічанській, 18 під магазин 
непродовольчих товарів та склад 

08.12.11 1348 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



 
Про надання дозволу комунальному 
підприємству по організації роботи 
міського пасажирського транспорту на 
влаштування зупинки для очікування 
пасажирами громадського транспорту з 
встановленням торговельного павільйону 
по вул. Вінницьке шосе 
 

08.12.11 1349 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок в 
оренду громадянам, внесення змін та 
втрату чинності пунктів рішень сесії 
Хмельницької міської ради 
 

08.12.11 1350 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частинами 
земельних ділянок та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам, внесення змін 
 

08.12.11 1351 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину та зміну цільового 
призначення 
 

08.12.11 1352 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельної ділянки спадкоємцю 

08.12.11 1353 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



громадянина, який отримав земельну 
ділянку у власність 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам 
 

08.12.11 1354 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам для 
ведення садівництва та внесення змін 
 

08.12.11 1355 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання, в 
зв’язку із смертю орендаря та надання 
земельної ділянки в короткострокову 
оренду юридичній особі 
 

08.12.11 1356 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частини 
земельної ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки юридичній 
особі 
 

08.12.11 1357 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в короткострокову оренду 

08.12.11 1358 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



громадянці 
 
Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 144 м2 по вул. Чкалова, 13/2 для 
обслуговування магазину продовольчих 
товарів та офісу 
 

08.12.11 1359 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування, частини 
земельної ділянки, договору оренди землі 
шляхом його розірвання за згодою сторін, 
внесення змін до договору оренди землі та 
передачу земельних ділянок в запас міста 
 

08.12.11 1360 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
постійне користування, в оренду, надання 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
суб’єктам підприємницької діяльності, 
громадянам 

 

08.12.11 1361 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування земельної 
ділянки та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 

08.12.11 1362 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



відведення земельної ділянки міському 
комунальному підприємству -  ринок 
“Ранковий” 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою та надання земельної ділянки 
в постійне користування релігійній 
Громаді Святого Великомученика 
Пантелеймона Цілителя Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату, внесення змін до рішення 
сесії 
 
 

08.12.11 1363 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про затвердження плану роботи 
виконавчого комітету міської ради на 
перше півріччя 2012 року 
 
 

08.12.11 1364 Управління організаціно-
інформаційної роботи та 
контролю 

Публічна інформація 

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 10.03.2011 року № 291 
 
 

08.12.11 1365 Юридичний відділ Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозицій про встановлення ставок 
єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності – фізичних 
осіб в м. Хмельницькому та втрату 
чинності рішень сесій міської ради 
 

08.12.11 1366 ДПІ Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
будівлю торгового центру будівельних 
матеріалів (І черга будівництва) загальною 

08.12.11 1367 Бюро технічної інвентарізації  



площею20721,9кв.м та будівлю торгового  
центру будівельних матеріалів загальною 
площею10286,2кв.м, що розташовані по 
вул. Зарічанській, 11/4 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю «Епіцентр 
Н» 
 
Про зміну договорів найму на житлові 
приміщення 
 

22.12.11 1368 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про квартирний облік при виконавчому 
комітеті міської ради 
 

22.12.11 1369 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання житла громадянам міста та 
виключення квартир з числа службових 
 
 

22.12.11 1370 Відділ обліку та розподілу 
житлової площі 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про надання дозволів на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними 
відходами 
 
 

22.12.11 1371 Управління екології  

Про дозвіл комунальному підприємству 
по організації роботи міського 
пасажирського автомобіля Рено Кліо на 
баланс комунального підприємства по 
зеленому будівництву і благоустрою міста 
 
 

22.12.11 1372 Комунальне підприємство по 
зеленому будівництву і 
благоустрою міста 
 
 

 

Про визначення об’єктів конкурсу на 
перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального 
користування 

22.12.11 1373 Управління транспорту   



 
Про затвердження кошторису витрат, 
пов’язаних з підготовкою та проведенням 
конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування в м. Хмельницькому та 
встановлення розміру плати за участь у 
конкурсі 
 

22.12.11 1374 Управління транспорту  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 09.07.2009 року 
№ 687 
 
 

22.12.11 1375 Управління праці, соціального 
захисту населення та охорони 
здоровя 

 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, малолітньому 
Жуківському Артему Андрійовичу, 
02.08.2010 року народження 
 

22.12.11 1376 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про втрату малолітньою Черниш 
Анастасією Євгенівною, 29.01.2006 року 
народження, статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

22.12.11 1377 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про дозвіл на здійснення правочинів 
стосовно нерухомого майна, 
співвласником якого є неповнолітня та 
право користування яким мають 
малолітні, неповнолітній 
 
 

22.12.11 1378 Служба у справах дітей 
 

Містить відомості про 
особу (персональні дані) 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 13.01.2011р. № 
51 

22.12.11 1379 Управлінн молоді та спорту Публічна інформація 



 
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження комплексної 
Програми реалізації молодіжної політики 
та розвитку фізичної культури і спорту у 
м. Хмельницькому на 2012-2016 роки 
 
 

22.12.11 1380 Управлінн молоді та спорту Публічна інформація 

Про передачу з балансу будівельних 
підприємств частин приміщення 
спального корпусу № 2 на баланс 
позашкільного навчального закладу 
«Дитячо-юнацькийоздоровчий комплекс 
«Чайка» м. Хмельницького» 
 
 

22.12.11 1381 Управліня освіти Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
14.06.2007 року № 683 
 

22.12.11 1382 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
28.05.2009 року № 549 
 

22.12.11 1383 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про втрату чинності рішення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради від 
25.06.2009 року № 659 
 

22.12.11 1384 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про надання дозволу на продовження 
права розміщення та право розміщення 
малих архітектурних форм 
 
 

22.12.11 1385 Управління торгівлі Публічна інформація 

Про передачу з балансу міського 22.12.11 1386 Управління житлово- Публічна інформація 



комунального підприємства житлово-
комунальної контори “Будівельник” 
гуртожитку № 139 по вул. Кам’янецькій 
на баланс об’єднання співвласників 
гуртожитку по вул. Кам’янецькій, 139 
“Орхідея” 
 

комунального господарства 

Про дозвіл житлово-експлуатаційній 
конторі № 5 м. Хмельницького на 
передачу з балансу зовнішніх мереж 
водовідведення та обладнання до них, які 
призначені для обслуговування житлового 
будинку по вул. Кожедуба, 4 на баланс 
Хмельницького міського комунального 
підприємства “Хмельницькводоканал” 
 

22.12.11 1387 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про передачу з балансу Хмельницької 
житлово-експлуатаційної контори № 6 
житлового будинку по вул. Лезнівській, 
24/1 на баланс об»єднання співвласників 
багатоквартирного будинку по вул. 
Лезнівська, буд. 24/1 «Садиба» 
 
 

22.12.11 1388 Управління житлово-
комунального господарства 

Публічна інформація 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 11.08.2011р. № 
856 
 

22.12.11 1389 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 25.08.2011р. № 
909 
 

22.12.11 1390 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про передачу в тимчасове безоплатне 
користування приміщень міської 

22.12.11 1391 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 



комунальної власності 
 
Про дозвіл на передачу в оренду 
приміщень міської комунальної власності 
 

22.12.11 1392 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про надання дозволу на укладення 
договорів оренди нежитлових приміщень 
міської комунальної власності 
 

22.12.11 1393 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про продовження строку оренди 
приміщень міської комунальної власності  

22.12.11 1394 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про виключення зі складу орендованого 
майна цілісного майнового комплексу  
комунального підприємства – 
Хмельницької центральної міської бази 
відпочинку ”Чайка” в с. Головчинці 
Летичівського району 
 
 

22.12.11 1395 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

Про оформлення права власності на міні-
пекарню загальною площею 56.2кв.м, що 
розташована по вул. Щорса, 69 у м. 
Хмельницькому за Круліковським Юрієм 
Едуардовичем 
 

22.12.11 1396 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
виробнично-складські та офісні 
приміщення з надбудовою 2-го поверху та 
добудовою загальною площею480,5кв.м, 
що розташовані вул. Красовського, 5/1 у 
м. Хмельницькому за Мельник Тетяною 
Володимирівною 
 

22.12.11 1397 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 22.12.11 1398 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



магазин-склад загальною 
площею4449,6кв.м, що розташований по 
вул. Купріна, 54/1 у м. Хмельницькому за 
Телегою Іваном Олексійовичем, Телегою 
Андрієм Олексійовичем та Телегою 
Тетяною Іванівною у рівних частках 
кожному 
 
Про оформлення права власності на 
добудову адміністративного приміщення 
загальною площею13.2кв.м, що 
розташована по вул. Тернопільській, 10 у 
м. Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“Безалкогольні напої” 
 

22.12.11 1399 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна, що 
розташовані по вул. Польовій, 1 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Рубін 
Карпет” 
  

22.12.11 1400 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
вбудоване приміщення в житловий 
будинок загальною площею58,0кв.м, що 
розташоване по вул. Свободи, 3а у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Інвестор 
777” 
 

22.12.11 1401 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна, що 
розташовані по вул. Чорновола, 19 у м. 

22.12.11 1402 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 



Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю “Поділля 
Заготзерно” 
 
Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна, що 
розташовані по вул. Заводській, 53 у м. 
Хмельницькому за товариством з 
обмеженою відповідальністю 
“Хмельницький зернопродукт” 
 

22.12.11 1403 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
магазин непродовольчих товарів 
загальною площею173,0кв.м, що 
вбудований у житловий будинок по 
Старокостянтинівському шосе, 7б у м. 
Хмельницькому за Романцем Дмитром 
Павловичем та Поплавським 
Володимиром Анатолійовичем у рівних 
частках кожному 
 

22.12.11 1404 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про оформлення права власності на 
палатний корпус Хмельницької обласної 
лікарні загальною площею 5073,0 кв.м., 
що розташований по вул. Пілотській, 1 у 
м. Хмельницькому за територіальними 
громадами сіл, селищ, міст Хмельницької 
області в особі Хмельницької обласної 
ради 

 

22.12.11 1405 Бюро технічної інвентарізації Публічна інформація 

Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
Хмельницького приміщення магазину по 

22.12.11 1406 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



вул. Лісогринівецькій, 16/1 
(Трансміськбуд) 
 
Про створення комісії з питань 
безоплатної передачі в комунальну 
власність територіальної громади міста 
Хмельницького приміщення магазину по 
вул. Лісогринівецькій, 16/1 (Лідерторг) 
 

22.12.11 1407 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
фізичній особі-підприємцю Рибальченку 
Валерію Миколайовичу та внесення на 
розгляд сесії міської ради пропозицій 
щодо продовження строку дії договору та 
внесення змін в договір від 08.11.2011 р. 
№ 64 
 

22.12.11 1408 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
товариству з обмеженою відповідальністю 
“Хмельницьке спеціалізоване 
підприємство “Агроспецпостач”, внесення 
на розгляд сесії міської ради пропозицій 
щодо продовження строку дії договору та 
внесення змін в договір від 05.12.2011 р. 
№ 74 
 

22.12.11 1409 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про відстрочення сплати коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-

22.12.11 1410 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 

Публічна інформація 



транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Хмельницького 
товариству з обмеженою відповідальністю 
“Каменяр”, внесення на розгляд сесії 
міської ради пропозицій щодо 
продовження строку дії договору та 
внесення змін в договір від 09.12.2011 р. 
№ 80 
 

ресурсів 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам та втрату 
чинності пунктів рішень сесій 
Хмельницької міської ради 
 

22.12.11 1411 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частинами 
земельних ділянок, про припинення права 
оренди частини земельної ділянки та про 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам 
 

22.12.11 1412 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надання земельних ділянок у 
власність громадянам. внесення змін до 
розпорядження адміністрації міської ради 

 

22.12.11 1413 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок спадкоємцю 

22.12.11 1414 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



громадянина, який отримав земельні 
ділянки у власність 
 
Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
постійного користування частиною 
земельної ділянки та про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
громадянам 
 

22.12.11 1415 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок в оренду громадянам 
 

22.12.11 1416 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про надання земельних 
ділянок у власність громадянам та 
внесення змін 

 

22.12.11 1417 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про передачу земельної 
ділянки безоплатно у власність 
об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку “Цитадель” 
 

22.12.11 1418 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозиції на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в короткострокову 
оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю “Торговий дім на 
Подільській” 
 

22.12.11 1419 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 



Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про внесення змін до рішень 
сесії міської ради, виконавчого комітету та 
договору оренди 
 

22.12.11 1420 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення договору 
оренди землі шляхом його розірвання за 
згодою сторін та надання земельної 
ділянки в оренду суб’єкту 
підприємницької діяльності 
 

22.12.11 1421 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про припинення права 
користування земельними ділянками та 
надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок суб’єктам підприємницької 
діяльності, юридичним особам, 
громадянам 
 

22.12.11 1422 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення пропозицій на розгляд сесії 
міської ради про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу земельних ділянок в 
постійне користування, в оренду, надання 
земельних ділянок за технічною 
документацією юридичним особам, 
суб'єктам підприємницької діяльності, 
громадянам 
 
 

22.12.11 1423 Департамент архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів 

Публічна інформація 

Про внесення змін до бюджету міста 
Хмельницького на 2011 рік 

22.12.11 1424 Фінансове управління Публічна інформація 



 
 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету міської ради від 09.06.2011 року 
№ 659 
 
 

22.12.11 1425 Загальний відділ Публічна інформація 

Про внесення на розгляд сесії міської ради 
пропозиції про затвердження переліку 
об’єктів міської комунальної власності, 
що підлягають приватизації шляхом 
викупу 
 

22.12.11 1426 Управління коммунального 
майна 

Публічна інформація 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Про оформлення права власності на приміщення художнього музею загальною площею80,6кв.м, що розташоване по вул. Проскурівській,47 у м. Хмельницькому за територіальними громадами сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради
	Про оформлення права власності на:
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	Про внесення пропозицій на розгляд сесії міської ради про припинення права постійного користування частини земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ “Башня”
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	Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 22.05.03. № 471  

	Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній Байковій Марії Сергіївні, 12.10.2007 року народження
	Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній Байковій Софії Сергіївні, 12.10.2007 року народження
	Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній Черниш Анастасії Євгенівні, 29.01.2006 року народження
	Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
	Про внесення пропозиції на розгляд сесії міської ради про внесення змін до рішення 10-ої сесії міської ради від 28.09.2011р. № 16
	Про внесення пропозицій на розгляд сесії міської ради про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у зв(язку зі зміною цільового призначення
	Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.02.2006 року № 104-К
	Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.05.2010 року № 651
	Про службового приміщення міської комунальної власності народному депутату України Демчишену Василю Васильовичу

	Про оформлення права власності на будівлю торгового центру будівельних матеріалів (І черга будівництва) загальною площею20721,9кв.м та будівлю торгового 
	центру будівельних матеріалів загальною площею10286,2кв.м, що розташовані по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницькому за товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н»
	Про зміну договорів найму на житлові приміщення
	Про квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради
	Про дозвіл на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, співвласником якого є неповнолітня та право користування яким мають малолітні, неповнолітній

	Про передачу з балансу будівельних підприємств частин приміщення спального корпусу № 2 на баланс позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацькийоздоровчий комплекс «Чайка» м. Хмельницького»
	Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 14.06.2007 року № 683
	Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.05.2009 року № 549
	Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 25.06.2009 року № 659
	Про надання дозволу на продовження права розміщення та право розміщення малих архітектурних форм
	Про передачу з балансу міського комунального підприємства житлово-комунальної контори “Будівельник” гуртожитку № 139 по вул. Кам’янецькій на баланс об’єднання співвласників гуртожитку по вул. Кам’янецькій, 139 “Орхідея”
	Про дозвіл житлово-експлуатаційній конторі № 5 м. Хмельницького на передачу з балансу зовнішніх мереж водовідведення та обладнання до них, які призначені для обслуговування житлового будинку по вул. Кожедуба, 4 на баланс Хмельницького міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”
	Про передачу з балансу Хмельницької житлово-експлуатаційної контори № 6 житлового будинку по вул. Лезнівській, 24/1 на баланс об»єднання співвласників багатоквартирного будинку по вул. Лезнівська, буд. 24/1 «Садиба»
	Про внесення пропозицій на розгляд сесії міської ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування, в оренду, надання земельних ділянок за технічною документацією юридичним особам, суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам

