
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

22 жовтня 2021 року                               м. Шепетівка                            №  212 - 2021 р.                 
 

 

Про скликання ХVІ (позачергової)  

сесії міської ради VІІІ скликання  

 
 

Відповідно п. 8, 16 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 ХVІ (позачергову) сесію міської ради VІІІ скликання 26 жовтня 2021 року о 

10.00 год. у великій залі засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради (І поверх). 
 

2.  Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання: 

-  про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік; 

- про укладання угоди між Шепетівською міською радою та Хмельницькою обласною 

радою на 2021 рік; 

- про продаж земельної ділянки приватному акціонерному товариству «Шепетівський 

цукровий комбінат» ( кадастровий номер 6810700000:01:015:0470);  

- про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з 

продажу земельної ділянки комунальної власності по вул. Руслана Мазунова, 25; 

- про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з 

продажу земельної ділянки комунальної власності по вул. Економічна, 25; 

- про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з 

продажу земельної ділянки комунальної власності по проспекту Миру, 36-А; 

- про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з 

продажу земельної ділянки комунальної власності по вул. Українська, 110-В; 

- різне. 
 

3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання: 

- 25.10.2021 о 14:00 год. - на засіданні спільної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку громади, бюджету та фінансів  та з питань земельних відносин, архітектури 

та будівництва, охорони навколишнього середовища; 
 

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 протиепідеміологічних заходів. 
 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради                       

Вознюка Р.П.. 

 

   

 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 


