
 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
27 січня 2020 р.                                      м. Шепетівка                                 №10-2020р. 

 
Про скликання LXІХ сесії 
міської ради VІІ скликання  
 

Відповідно п. 8 ч. 4 ст.13, п. 1 ст. 30 Регламенту міської ради VІІ скликання, керуючись 
ч. 4, 5 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
 

1. Скликати LXІХ сесію міської ради VІІ скликання 13 лютого 2020 року о 10.00 год. у 
великій залі засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради (І-ий поверх). 
2. Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання: 

- про звернення Шепетівської міської ради до Президента України та Голови Верховної 
Ради України щодо неприйнятності великого розміру грошової застави на місцевих 
виборах; 
- про внесення доповнень та змін в Програми: «Питна вода» на 2006-2020 роки», 
«Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-
2022 роки», «Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 
2020-2022 роки», « Комплексної програми мобілізації зусиль Шепетівської міської  
ради, її виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в 
Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 
2019-2023 роки»;  
- про звіт міського голови про роботу Шепетівської міської ради та її виконавчих 
органів за 2019 рік; 
- про виконання Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр. у 
2019 році, Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у 
засобах масової інформації у 2017-2019 роках; 
- про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік; 
- про надання комунальним підприємствам дозволів на отримання кредитних лімітів на 
поточні рахунки. 
- про результати діяльності місцевої прокуратури з місцем дислокації у м.Шепетівка та 
Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за 2019 рік; 
- звіти позашкільних навчальних закладів, комунального некомерційного підприємства 
«Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської 
міської ради» та міського голови; 
- питання врегулювання земельних відносин; 
- інші. 

3. На сесію запросити заступників міського голови, членів виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради, начальників управлінь та відділів виконавчих органів та 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради, керівників підприємств, організацій, 
установ міста та представників місцевих ЗМІ. 
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради 
Кикотя М.Ю. 
 
Міський голова                                                                                           М. І. Полодюк 


