
 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

“ ___”  _________ 2021 року                    м. Шепетівка                                         Проект 
 
Про втрату чинності  рішень виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради  
 
            
            З метою врегулювання та приведення у відповідність нормам діючого законодавства 
питання щодо розміщення на території Шепетівської міської територіальної громади 
тимчасових гаражів, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет міської 
ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради від 15 грудня 2011 року № 349 «Про порядок надання дозволів на будівництво 
або встановлення гаражів у м. Шепетівка», від 28 січня 2016 року № 16 «Про внесення змін в 
додаток 2 до рішення виконавчого комітету № 349 від 15 січня 2011 р. «Про порядок надання 
дозволів на будівництво або встановлення гаражів у м. Шепетівка», від 11 жовтня 2016 року 
№ 223 «Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету № 16 від 28 січня 
2016 р. «Про порядок надання дозволів на будівництво або встановлення гаражів у м. 
Шепетівка», від 16 травня 2019 року № 134 «Про затвердження нової редакції «Порядку 
надання дозволів на встановлення гаражів у м. Шепетівка» , від 19 червня 2020 року №  149 
«Про затвердження нового складу Постійно діючої комісії по обстеженню земельних ділянок 
для розміщення тимчасових гаражів та затвердження нової редакції форми акту обстеження 
земельної ділянки», від 19 червня 2020 року № 150 «Про внесення змін в додаток № 2 
рішення виконкому № 349 від 15 грудня 2011 року «Про порядок надання дозволів на 
будівництво або встановлення гаражів у м. Шепетівка» до прийняття на сесії міської ради 
рішення «Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових збірно-
розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови на території Шепетівської 
міської територіальної громади 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
А.Мовсісяна та начальника відділу містобудування та архітектури  В.Донкова. 
 
 
 

Міський голова                                                                                              Віталій  БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 


