
 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

03.06.2020                                      м. Шепетівка                                 №84-2020 р. 

 
Про скликання LХХIV 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 LХХIV сесію міської ради VІІ скликання 11 червня 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 депутатів Шепетівської міської ради VІІ скликання до Верховної ради 

України, Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, Голови Комітету з питань 

правової політики, Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, 

Голови Комітету з питань молоді і спорту, Голови Комітету з питань бюджету, Голови 

Комітету з питань антикорупційної політики, Голови Комітету з питань інтеграції України 

з Європейським Союзом; 

- про затвердження списку присяжних; 

- про затвердження  Порядку  і складу комісії по розгляду звернень щодо відключення 

споживачів від системи центрального опалення; 

- про затвердження «Програми про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК 

«Нафтогаз України» по оплаті заборгованості  за спожитий  природний газ  станом на 01 

липня 2016 р,  згідно укладених договорів реструктуризації»; 

- про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м.Шепетівки на 2020 

рік; 

- про стан виконання Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 

роки; 

- про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики апаратом 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчими органами міської у 

2019 році; 

- про звільнення Андрійчук Н.В. та Петренка Є.В. від сплати коштів за використання 

земельної ділянки без правовстановлюючих документів; 

- про надання одноразової грошової допомоги; 

- про стан виконання міського бюджету за січень-березень  2020 року; 

- про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік; 

- про внесення змін та доповнень в структуру та в штатний розпис апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів; 

- питання врегулювання земельних відносин; 

- інші. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Кикотя М.Ю. 

 

 

Міський голова                                                                                           М. І. Полодюк 


