
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
12.02.2020                                      м. Шепетівка                                 № 19 -2020 р. 

 
Про скликання LХХ 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 LХХ сесію міської ради VІІ скликання 27 лютого 2019 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 затвердження Програм підтримки споруд: будівель (приміщень) нежитлового, 
житлового фонду та іншого нерухомого майна Шепетівської міської ради на 2020 - 
2024 роки, про внесення доповнень та змін в Додаток 6 до міської Програми «Питна 
вода», про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального 
господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки, про внесення змін в Додаток до 
Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням LХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 24.10.2019 №1 «Про 
затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 
2020-2022 роки»; 
- про затвердження Положення про порядок  подання електронних петицій та їх 
розгляду в Шепетівській міській раді; 
- про виконання Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр. у 
2019 році та Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у 
засобах масової інформації у 2017-2019 роках; 
- про зміну назви структурного підрозділу та внесення змін в додатки №1 та №2 
рішення LІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання від 06.12.2018 р. №5, 
затвердження Положення в новій редакції; 
- про створення Управління житлово - комунального господарства Шепетівської 
міської ради; 
- про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік; 
- 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 


