
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  25 жовтня 2021 року                                м. Шепетівка                            №   213 - 2021 р.       
 

 

Про скликання ХVІІ 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 ХVІІ сесію міської ради VІІІ скликання 4 листопада 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 депутатський запит про розгляд звернення до Верховної Ради України, Президента 

України, Генерального прокурора України щодо результатів розслідування 

PandoraPapers; 

- про депутатський запит щодо розгляду звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах; 

- про Програму медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення 

м.Шепетівки на 2022 - 2024 р.; 

- про затвердження Програми національно-патріотичного виховання молоді у  

Шепетівській  територіальній громаді  2022-2024 роки; 

- про виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на 2021 рік за 9 місяців 

2021 року; 

- про виконання міської програми «Комплексна безперервна соціально-реабілітаційна 

підтримка дітей з інвалідністю»; 

- про затвердження міської цільової Програми підтримки громадських організацій 

соціального спрямування  "Соціальне партнерство" на 2022 – 2024 роки; 

- про Порядок проведення конкурсу проектів Програми підтримки громадських 

організацій соціального спрямування "Соціальне партнерство", розроблених 

громадськими організаціями, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка з 

місцевого бюджету Шепетівської міської ради затвердження міської цільової Програми 

підтримки громадських організацій соціального спрямування  "Соціальне партнерство" 

на 2022 – 2024 роки; 

- про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 17.09.2020 № 11, в 

Додаток 1 до рішення сесії міської ради від 24.12.2020 № 17; 

- затвердження доповнень до рішення XV сесії міської ради VІІІ скликання від 

01.10.2021 р. №18; 

- про затвердження переліку проектів переможців відповідно до рішення Шепетівської 

міської ради №25 від 25.02.2021р. Про затвердження Програми “Громадський бюджет 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки”; 

- про участь Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю у 

конкурсі малих грантів; 



- про участь Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю у 

конкурсі мікрогрантів на реалізацію проектів соціальної дії; 

- про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів рухомого майна з балансу 

Шепетівської районної ради на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради; 

- стан виконання бюджету Шепетівської міської  територіальної громади  за січень-

вересень  2021 року; 

- про надання одноразової матеріальної допомоги; 

- 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"; 

- питання врегулювання земельних відносин; 

- інші питання. 
 

3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання у великій залі 

засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради (І поверх): 

- 28.10.2021 о 14:00 - на засіданні комісії з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, 

енергетики та зв’язку. 

- 29.10.2021 о 14:00 - на засіданні комісії з питань соціально-економічного 

розвитку громади, бюджету та фінансів; 

- 01.11.2021 о 11:00 - на засіданні комісії з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища; 

- 02.11.2021 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; 
 

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 

 

 


