
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
12 березня 2021 р.                 м. Шепетівка                            №  55 -2021 р. 

 
 
 
Про скликання VІІ сесії 
міської ради VІІІ скликання  
 
 

Відповідно п. 8 ч. 4 ст.13, п. 1 ст. 30 Регламенту міської ради VІІІ скликання, 
керуючись ч. 4 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
 
1.  Скликати VІІ сесію міської ради VІІІ скликання 25 березня 2021 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 депутатський запит; 
- про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва Шепетівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 рр.; 
- про внесення доповнень в додаток до Програми «Питна вода» на 2021-2022 роки, 
затвердженої  рішенням IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня  2020 року  
№22 “Про затвердження Програми «Питна вода»  на 2021-2022 роки»; 
- про затвердження  доповнень до рішення  XLVII сесії міської ради VI скликання  №7 від  
03  лютого 2014 р.; 
- про передачу газової модульної транспортабельної котельні «КОЛБІ» на  баланс 
Шепетівського підприємства теплових мереж; 
- про  затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових збірно-
розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови на території м. 
Шепетівка; 
- про внесення змін в рішення ХХІІІ сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017р. №5  
"Про  запровадження мораторію на встановлення тимчасових споруд в м. Шепетівка"; 
- про затвердження Положення та структури Управління житлово-комунального 
господарства  Шепетівської міської ради в новій редакції; 
- про затвердження структури фінансового управління Шепетівської міської ради; 
- про укладення угод між Судилківською сільською радою та Шепетівською міською 
радою; 
- питання врегулювання земельних відносин; 
- інші питання. 
 
3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання на засіданнях 
депутатських комісій: 

 17.03.2021 о 14:00 – на засіданні комісії з питань розвитку промисловості, житлово-
комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 
зв’язку; 



 19.03.2021 о 10:00 – на засіданні комісії з питань земельних відносин, архітектури та 
будівництва, охорони навколишнього середовища;  
 22.03.2021 о 14:00 – на засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку 
громади, бюджету та фінансів; 
 23.03.2021 о 13:00 – на спільному засіданні комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та правопорядку; комісії з питань охорони здоров`я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту. 
 

4. На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами виконавчого 
комітету, начальників управлінь та відділів апарату Шепетівської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів, представників місцевих ЗМІ, попередивши про 
необхідність дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів. 
 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради 
Вознюка Р.П.. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


