
     
                                                                   УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

від ________  2018 року              м. Шепетівка                          № _______ 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету Шепетівської 

міської ради на IІІ квартал 2018 р. 

 

 

 Керуючись ст. 52, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,” 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Шепетівської міської ради на IІІ 

квартал 2018 року (додається). 

 

 

2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Рачука В. І. 

 

 

 

 

 

 

 

                Міський голова                                                                 М. І. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

                                                                                                                              до рішення виконкому 

                                                                                                                           від ______2018р.№ ____ 

 

 

І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для розгляду на засіданнях виконкому міської ради 

у III кварталі 2018 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

засідання 

виконкому 

Назва питання Відповідальний за 

підготовку 

 Строки подання 

матеріалу та 

оприлюднення 

проекту на сайті 

міської ради 

        Доповідають 

Липень 

1.       1. 19.07.2018р 

 

Про стан 

криміногенної 

обстановки на 

території 

обслуговування 

Шепетівського 

ВП ГУНП в 

Хмельницькій 

області. 

Вихівський В. Б. – 

перший заступник 

міського голови 

29.06.2018 Шкіндюк В. І.- 

начальник 

Шепетівського 

ВП ГУНП в 

Хмельницькій 

області 

полковник 

поліції. 

                                                   Серпень 

    2.   2. 23.08.2018р Про реалізацію 

державної 

програми 

субсидій для 

відшкодування 

витрат на 

оплату 

житлово-

комунальних 

послуг 

м.Шепетівка. 

Вихівський В. Б. – 

перший заступник 

міського голови 

03.08.2018 Білас С. Г. –

начальник 

управління 

праці і 

соціального 

захисту 

населення. 

                                                                Вересень 

4.       3.    20.09.2018 Про підготовку 

закладів освіти 

міста до нового 

навчального 

року  

Стасюк  Н. В. – 

заступник міського 

голови 

31.08.2018 Басистюк Л. Д. 

– головний 

спеціаліст 

управління 

освіти. 

         4. 20.09.2018 Про 

затвердження 

фактичної 

мережі 

загальноосвітніх 

Стасюк  Н. В. – 

заступник міського 

голови 

31.08.2018 Музика Т. В. – 

заступник 

начальника 

управління 

освіти. 



та дошкільних 

навчальних 

закладів 

м.Шепетівки на 

2018-2019 

навчальний рік 

 

 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

 

1. Свято Івана Купала 

 

Липень 2018 р.                                                         Відділ культури 

 

2. Заходи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України 

 

Серпень 2018 р.                                                       Відділи: організаційний, культури. 

управління: житлово-комунального  

                                                                                   господарства та з питань 

врегулювання земельних відносин, 

освіти, економічного розвитку 

праці та соціального захисту 

населення, ЦСССДМ, у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

 

 

 

3. Засідання методичних об’єднань працівників освіти 

 

Серпень 2018 р.                                                       Управління освіти 

 

4. Розширена нарада педагогічних працівників 

 

Серпень 2018 р                                                         Управління освіти 

 

5. Заходи з нагоди Дня знань. 

 

Вересень 2018 р.                                                      Управління освіти 

 

6.Заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту 

 

Вересень 2018 р.                                                     Управління: у справах сім’ї, молоді 

та спорту, освіти. 

 

7. Заходи з нагоди Дня міста 

 

Вересень 2018 р.                                                     Відділи: організаційний, культури, 

містобудування та архітектури. 

управління: житлово-комунального 

господарства та з питань 



врегулювання земельних відносин, 

освіти, економічного розвитку, 

праці та соціального захисту 

населення, ЦСССДМ, у справах 

сім’ї, молоді та спорту. 

 

8.Заходи з нагоди Дня партизанської слави. 

 

Вересень 2018 р.                                                     Організаційний відділ, управління 

освіти, управління праці та 

соціального захисту населення 

 

 

9.Заходи з нагоди професійних свят (Дні: архітектури, Державної податкової служби 

України, бухгалтера, працівників торгівлі, будівельника, працівників ветеринарної 

медицини, підприємця, працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, 

фармацевтичного працівника, рятівника, працівників лісу, машинобудівника) 

 

Липень – вересень 2018 р.                                            Відділи: організаційний, культури 

 

 

Засідання: 

 

10. Апаратна нарада. 

 

Щопонеділка                                                             Міський голова Полодюк М. І. 

 

11. Нарада з керівниками комунальних підприємств. 

 

Щовівторка                                                               Перший заступник  

міського голови Вихівський В.Б. 

 

12. Засідання тимчасової міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати ( грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

 

Щомісячно                                                                 Міський голова Полодюк М. І. 

 

13. Засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення. 

 

Щомісячно                                                                 Міський голова Полодюк М. І. 

 

14. Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

 

Друга середа кожного місяця                                 Міський голова Полодюк М. І. 

 

15. Засідання житлової комісії. 

 

Третій понеділок кожного місяця                                        Перший заступник  

міського голови Вихівський В.Б. 

 



16. Засідання комісії з питань гарантованого права малозабезпечених сімей на 

призначення соціальної допомоги. 

 

Щомісячно                                                                  Перший заступник 

міського голови Вихівський В.Б. 

 

17. Засідання адміністративної комісії. 

 

Друга або третя середа місяця                                  Керуючий справами виконавчого 

комітету Рачук В. І. 

 

 

18. Засідання спостережної комісії виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

 

Вересень 2018р.                                                         Директор міського Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Вінницька Т. О. 

 

19. Засідання колегії служби в справах дітей. 

 

Вересень 2018р.                                                         Начальник служби у справах 

дітей Купрацевич К. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету               Рачук В. І. 



Готував : 

Спеціаліст І категорії організаційного відділу                                           Л. В. Горда 

 

Завізовано: 

 

Начальник організаційного відділу                                                           Л. М. Кішик 

 

 

Начальник Шепетівського ВП ГУНП 

в Хмельницькій області полковник поліції                                              В. І. Шкіндюк 

 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                             С. Г. Білас 

 

 

Заступник начальника управління освіти                                                     Т. В. Музика 

 

 
Головний спеціаліст управління освіти                                                            Л. Д. Басистюк 
 

 

Начальник юридичного відділу                                                                Г. І. Бабась 

 

 

Перший заступник міського голови                В.Б. Вихівський 

 

 

Заступник міського голови                                                                        Н. В. Стасюк 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                             В. І. Рачук 

 

 


