
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
16 квітня 2021 р.                                  м. Шепетівка                            № 76 – 2021 р.                 

 
 
Про скликання ІХ 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 ІХ сесію міської ради VІІІ скликання 27 квітня 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 припинення Комунального некомерційного підприємства «Вузлова багатопрофільна 
лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької області шляхом 
приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області; 
- про затвердження Положень : про відділ з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю Шепетівської міської ради; про управління економіки, підприємництва та 
підтримки інвестицій Шепетівської міської ради; про відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту Шепетівської міської ради; 
- про затвердження Статуту Шепетівського  міського центру фізичного здоров’я  
населення «Спорт для всіх» Шепетівської міської ради в новій редакції; 
- про затвердження складу комісії з питань Громадського бюджету Шепетівської міської 
територіальної громади; 
- про зміну назви, затвердження  Статуту «Комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради» та штатного 
розпису в новій редакції ; 
- про надання одноразової грошової допомоги; 
- про звіти директорів щодо роботи комунальних підприємств за 2020 рік; 
- питання врегулювання земельних відносин; 
- інші питання. 
 

3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання на засіданнях комісій: 
- 20.04.2021 о 14:00 – на спільному засіданні комісії з питань охорони 

здоров`я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 
та спорту; комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку; 

- 21.04.2021 о 10:00 - на засіданні комісії з питань земельних відносин, 
архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища;  

- 21.04.2021 о 14:00 - на засіданні з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, 
енергетики та зв’язку; 

- 23.04.2021 о 14:00 – на засіданні комісії з питань соціально-
економічного розвитку громади, бюджету та фінансів. 



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 Р.Вознюка. 
 
 
 
Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


