
ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕР 

розпоряджень міського голови, прийнятих між засіданнями  

виконкому з 19.08.2019 р. по 12.09.2019 р. 

 

№№ 

 пп. Назва розпорядження 
Номер і дата 

 документа Примітка 

1 Про чергування працівників виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради у 

вихідні та святкові дні 24-26 серпня 

2019року 

№ 185-2019р 

від 

19.08.2019 р. 

 

2 Про нагородження з нагоди 28-ї річниці 

Незалежності України 

№ 186-2019р 

від 

20.08.2019 р. 

 

3 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КПКВК 0210150 (Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності міської 

ради та їх виконавчих комітетів) 

№ 187-2019р 

від 

22.08.2019 р. 

 

4 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КПКВК 0216030 (Організація 

благоустрою населених пунктів) 

№ 188-2019р 

від 

22.08.2019 р. 

 

5 Про сплату судового збору до Сьомого 

апеляційного адміністративного 

адміністративного суду  

№ 190-2019р 

від 

28.08.2019 р. 

 

6 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КПКВК 0216030 (Організація 

благоустрою населених пунктів) 

№ 191-2019р 

від 

28.08.2019 р. 

 

7 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КПКВК 0217461 (Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету) 

№ 192-2019р 

від 

28.08.2019 р. 

 

8 Про нагородження з нагоди професійного 

свята – Дня підприємця 

№ 193-2019р 

від 

29.08.2019 р. 

 

9 Про інвентаризацію дитячих майданчиків 

на території м.Шепетівка 

№194-2019р. 

від  

30.08.2019р. 

 

10 Про скликання LX сесії міської ради VII 

скликання 

№195-2019р. 

від 

02.09.2019р. 

 

11 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КФК 0215031 (Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл) 

№196-2019р. 

від 

05.09.2019р. 

 



12 Про створення комісії з розслідування 

нещасного випадку  

№197-2019р. 

від 

05.09.2019р. 

 

13 Про відзначення Дня фізичної культури і 

спорту 

№198-2019р. 

від 05.09.2019 

 

14 Про нагородження з нагоди професійного 

свята – Дня працівника лісу 

№199-2019р. 

від 

09.09.2019р. 

 

15 Про преміювання голів квартальних 

комітетів за ІІІ квартал 2019 року 

№200 – 2019р. 

від 09.09.2019 

 

16 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КПКВК 0215031 (Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл) 

№201-2019р. 

від 

11.09.2019р. 

 

17 Про нагородження з нагоди відзначення 

Дня фізичної культури і спорту  

№202-2019р. 

від 

11.09.2019р. 

 

18 Про надання одноразової грошової 

допомоги учасникам антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил та членам 

сімей загиблих учасників АТО/ООС 

мешканцям м.Шепетівки 

№203-2019р. 

від 

11.09.2019р. 

 

19 Про відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг родинам 

Героїв Небесної Сотні 

№204-2019р. 

від 

11.09.2019р. 

 

20 Про нагородження з нагоди професійного 

свята – Дня рятувальника України 

№205 – 2019р. 

від 

12.09.2019р. 

 

21 Про проведення фестивалю «Відкриті 

уроки футболу» 

№206-2019р. 

від 

12.09.2019р. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету              В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕР 

розпоряджень міського голови, прийнятих між засіданнями  

виконкому з 18.07.2019 р. по 14.08.2019 р. 

 

№№ 

 пп. Назва розпорядження 
Номер і дата 

 документа Примітка 

1 Про внесення змін до кошторису загального 

фонду КПКВК 0213131  

№ 175-2019р 

від 

29.07.2019 р. 

 

2 Про доступ до електронної системи 

голосування програмно-технічного 

комплексу «Віче» 

№ 176-2019р 

від 

29.07.2019 р. 

 

3 Про внесення змін до бюджету 

м. Шепетівка на 2019 р. 

№ 177-2019р 

від 

30.07.2019 р. 

 

4 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2019 рік 

№ 178-2019р 

від 

09.08.2019 р. 

 

5 Про надання одноразової грошової 

допомоги учасникам антитерористичної 

операції/ОСС та членам сімей загиблих 

учасників АТО/ОСС  мешканцям  

м. Шепетівки 

№ 179-2019р 

від 

09.08.2019 р. 

 

6 Про надання допомоги на поховання 

громадян  

№ 180-2019р 

від 

09.08.2019 р. 

 

7 Про затвердження Плану реформування 

системи інституційного догляду і 

виховання дітей у місті Шепетівка на  

2019-2026 роки 

№ 181-2019р 

від 

12.08.2019 р. 

 

8 Про внесення змін до кошторису 

спеціального фонду КПКВК 0214082 (Інші 

заходи у сфері культури і мистецтв)  

№ 182-2019р 

від 

09.08.2019 р. 

 

 

 

 

Заступник міського голови       Н.Стасюк  

 

 

 

 

 

 

 

 


