
Дата 

надходження 

Зміст запиту Відповідь Дата надання 

відповіді 

12.01.2021 р. Про надання копій документів Надано 

відповідь 

запитувачу 

18.01.2021р. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14.01.2021 р. 

Про забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

19.01.2021 р. 

14.01.2021 р. Про надання завірених копій 

документів 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

19.01.2021 р. 

15.01.2021 р. Про сприяння в організації прийму 

громадян  депутатами  Шепетівської 

міської ради за адресою вул..Стуса, 11 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

21.01.2021 р. 

16.01.2021 р. Про надання копій документів, що 

регулюють порядок встановлення відео 

нагляду на території населеного пункту 

органами виконавчої влади 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

21.01.2021 р. 

20.01.2021 р. Про надання інформації по структурі 

тарифу для КП «Шепетівське 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства» 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

26.01.2021 р. 

20.01.2021 р. Про надання інформації по структурі 

тарифу для КП «Шепетівське 

підприємство теплових мереж» 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

26.01.2021 р. 

25.01.2021 р. Про кількість штатних та позаштатних 

радників та консультантів міського 

голови 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

28.01.2021 р. 

25.01.2021 р. Про надання сканкопій посадових 

інструкцій 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

01.02.2021 р. 

03.02.2021 р. Про надання  інформації щодо 

укладання угод та договорів на 

висвітлення діяльності в засобах 

масової інформації 

Надано 

відповідь 

запитувачу 
 

 

08.02.2021 р. 

05.02.2021 р. Про надання інформації по закладах 

освіти, які плануються 

ліквідувати/реорганізувати 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

12.02.2021 р. 

 

09.02.2021 р. Про надання інформації щодо кількості 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

15.02.2021 р. 

11.02.2021 р. Про надання інформації щодо діючих 

інструментів у громаді 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

16.02.2021 р. 

15.02.2021 р. Про вилучення з тендерної 

документації пунктів та внесення змін 

у технічне завдання 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

19.02.2021 р. 

19.02.2021 р. Про надання інформації щодо 

житлового фонду соціального 

призначення та фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

25.02.2021 р. 



переміщених осіб 

22.02.2021 р. Про надання інформації щодо 

Шепетівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

26.02.2021 р. 

10.03.2021 р. Про надання інформації щодо надання 

дозволів на встановлення автономного 

опалення окремими 

домогосподарствами з 01.01.2017 р. по 

31.12.2020 р. 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

16.03.2021 р. 

30.03.2021 р. 

15.03.2021 р. Про надання витягу з протоколу 

засідання сесії ШМР, депутатських 

комісій в частині обговорення питання 

структури та надання завреного 

рішення сесії міської ради від 

25.02.2021 р. 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

19.03.2021 р. 

15.03.2021 р. Про надання копії розпорядження 

міського голови № 56-2021 р. 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

19.03.2021 р. 

17.03.2021 р. Про надання інформації щодо проекту 

«Інтернет-субвенція 2021» 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

22.03.2021 р. 

17.03.2021 р. Про надання інформації по 

будівельним роботам на території міста 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

23.03.2021 р. 

17.03.2021 р. Про надання завіреної копії 

розпорядження міського голови 

Надано 

відповідь 

запитувачу 

23.03.2021 р. 

19.03.2021 р. Про надання інформації щодо 

встановлених бюстів, пам’ятників чи 

меморіальних дощок Героям 

соціалістичної праці 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

25.03.2021 р. 

22.03.2021 р. Про надання публічної інформації 

щодо працівника муніципального 

оркестру 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

26.03.2021 р. 

29.03.2021 р. Про надання інформації щодо 

наявності у власності земельної 

ділянки 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

02.04.2021 р. 

31.03.2021 р. Про надання актуальної інформації про 

спортивні споруди на території 

Хмельницької області 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

06.04.2021 р. 

09.04.2021 р. Про виділення коштів з міського 

бюджету на лікування діток хворих на 

муковісцидоз 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

15.04.2021 р. 

20.04.2021 р. Про надання інформації щодо вільних 

земельних ділянок 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

26.04.2021 р. 

21.04.2021 р. Про надання копії документа щодо 

встановлення меморіальної дошки 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

27.04.2021 р. 

21.04.2021 р. Про надання копій розпоряджень 

міського голови 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

27.04.2021 р. 

21.04.2021 р. Про надання копії протоколу засідання Надано 

інформацію 
27.04.2021 р. 



депутатської комісії запитувачу 

22.04.2012 р. Про надання копій документів за 2020-

2021 рр. 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

27.04.2021 р. 

23.04.2021 р. Про надання інформації про виплачені 

суми колишньому міському голові з 

19.11.2020 р. по 23.04.2021 р. 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

29.04.2021 р. 

26.04.2021 р. Про надання копій рішень міської ради 

щодо правил паркування та 

обслуговування майданчиків для 

паркування 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

30.04.2021 р. 

06.05.2021 р. Про надання інформації стосовно 

кладовищ 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

13.05.2021 р. 

06.05.2021 р. Про надання інформації щодо початку 

будівельних робіт по пр..Миру, 18 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

12.05.2021 р. 

17.05.2021 р. Про надання інформації щодо галузей 

економіки, які знаходяться на території 

ОТГ за формою 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

21.05.2021 р. 

19.05.2021 р. Про надання копій розпоряджень 

міського голови 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

25.05.2021 р. 

20.05.2021 р. Щодо терміну перейменування вулиць Надано 

інформацію 

запитувачу 

26.05.2021 р. 

20.05.2021 р. Щодо закупівлі вантажної техніки Надано 

інформацію 

запитувачу 

26.05.2021 р. 

26.05.2021 р. Про надання інформації щодо 

цвинтарів 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

01.06.2021 р. 

04.06.2021 р. Щодо проведення святкувань Надано 

інформацію 

запитувачу 

10.06.2021 р. 

10.06.2021 р. Щодо надання дозволів  на проведення 

робіт із зняття земельного покриву по 

пр..Миру, 18 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

16.06.2021 р. 

15.06.2021 р. Про надання рішень виконкому Надано 

інформацію 

запитувачу 

12.06.2021 р. 

22.06.2021 р. Про надання затвердженого 

регламенту Шепетівської міської ради 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

29.06.2021 р. 

23.06.2021 р. Про надання копій документів на 

встановлення тимчасової  споруди 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

30.06.2021 р. 

09.07.2021 р. Про надання інформації щодо 

фінансування дітей з муковісцидозом 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

12.07.2021 р. 

12.07.2021 р. Про надання копій рішень сесій 

Шепетівської міської ради 

Надано 

інформацію 

запитувачу 

15.07.2021 р. 

14.07.2021 р. Про надання інформації по будівлі 

кінотеатру 

  



16.07.2021 р. Про надання проекту рішення 

Шепетівської міської ради 

  

16.07.2021 р. Про надання інформації про 

місцезнаходження пам’ятників, 

меморіальних  

  

 


