
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

20 вересня 2021 року                                м. Шепетівка                            №  179 - 2021 р.                 
 

Про скликання ХV сесії 

міської ради VІІІ скликання  

 
 

Відповідно п. 8 ч. 3 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 ХV сесію міської ради VІІІ скликання 30 вересня 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 внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року №3; 

- про включення об’єкту комунальної власності Шепетівської міської територіальної 

громади до Переліку другого типу; 

- про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах Шепетівської міської 

територіальної громади; 

- про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної 

середньої освіти Шепетівської міської територіальної громади на 2022- 2026 роки; 

- про затвердження Статуту комунальної установи «Шепетівський міський  інклюзивно-

ресурсний центр Шепетівської міської ради» у новій редакції; 

- про зміну юридичної адреси та затвердження Статуту Шепетівського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області у новій редакції; 

- про затвердження переліку об’єктів ( будівель, споруд, приміщень), які перебувають у 

власності Шепетівської міської територіальної громади та знаходяться на балансі відділу 

культури Шепетівської міської ради; 

- про затвердження фінансових планів на 2022 рік: комунального підприємства 

Шепетівське бюро технічної інвентаризації; Шепетівського підприємства теплових мереж, 

Шепетівського КП водопровідно-каналізаційного господарства, КП «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради»; Шепетівського 

комунального архітектурно-планувального підприємства; КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області; КНП 

«Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради 

Хмельницької області; КП «Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Шепетівської міської ради Хмельницької області; КНП «Шепетівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Хмельницької області  

на 2022 рік. 

- про затвердження бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при 

перевезенні пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських 

автобусних маршрутах на 2022 рік. 

- про затвердження програми «Теплий дім Шепетівка»  на 2021-2023 роки; 

- 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 надання згоди на вчинення значного господарського правочину Шепетівського 

підприємства теплових мереж; 



- про  взяття на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради автобусних 

зупинок за адресою: м.Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 97 та вул. Валі Котика, 

106; 

- про розгляд звітів про підготовку до зимового періоду 2021-2022 року: Шепетівського 

підприємства теплових мереж, Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства, комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради». 

- питання врегулювання земельних відносин; 

- інші питання. 
 

3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання: 

-  21.09.2021 о 10:00  - на засіданні комісії з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища; 

- 24.09.2021 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; 

-  27.09.2021 о 14:00 - на засіданні комісії з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку. 

-  28.09.2021 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. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради                       

Вознюка Р.П.. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


