
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

які виносяться на розгляд VІІ сесії міської ради VІІІ скликання 

25 березня 2021 року 

1. Про депутатський запит. 

Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

2. Про затвердження Програми підтримки учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади на 2021 

рік та Порядку відшкодування витрат за надані послуги з медичного 

обслуговування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Шепетівської міської територіальної громади 

Доповідає: Білас С.Г. – начальник управління 

соціального захисту населення 

3. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.. 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління 

економіки, підприємництва та підтримки інвестицій                                                   

4. Про затвердження структури і штатів Шепетівського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Доповідає: Вінницька Т.О. - директор Шепетівського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

5. Про виконання Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих 

органів у засобах масової інформації у 2020 році 

Доповідає: Драпуля Н.В. - начальник відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

6. Про виконання Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 2020 

рр. у 2020 році 

Доповідає: Драпуля Н.В. - начальник відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

7. Про затвердження структури фінансового управління Шепетівської міської ради. 

Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 

управління 

8. Про укладання  угод між Судилківською сільською радою та Шепетівською 

міською радою 

Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 

управління  

9. Про надання одноразової грошової допомоги. 

Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 

управління  

10. Про затвердження  доповнень до рішення  XLVII сесії міської ради VI скликання  

№7 від  03  лютого 2014 р. 

   Доповідає: Хорольська О.О. – начальник Центру  

   надання адміністративних послуг                                                    

11. Про внесення доповнень в додаток до Програми благоустрою  міста Шепетівка, сіл 

Плесна, Пліщин, Жилинці  на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХVII сесії 

міської ради VII скликання від 26 жовтня 2017 року  №29 «Про затвердження 

Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки» 

Доповідає: Гудзик Ю.А. – начальник управління 

житлово-комунального господарства 



12. 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». 

Доповідає: Гудзик Ю.А. – начальник управління 

житлово-комунального господарства 

13. Про передачу газової модульної транспортабельної котельні «КОЛБІ» на  баланс 

Шепетівського підприємства теплових мереж. 

Доповідає: Гудзик Ю.А. – начальник управління 

житлово-комунального господарства 

14. Про затвердження Положення та структури Управління житлово-комунального 

господарства  Шепетівської міської ради в новій редакції. 

Доповідає: Гудзик Ю.А. – начальник управління 

житлово-комунального господарства 

15. Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових збірно-

розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови на території м. 

Шепетівка 

Доповідає: Балицька І.В. – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури 

16. Про  внесення змін в рішення ХХІІІ сесії міської ради VII скликання від 

18.05.2017р. №5 "Про запровадження мораторію на встановлення тимчасових 

споруд в м. Шепетівка"  

    Доповідає: Балицька І.В. – головний спеціаліст відділу  

    містобудування та архітектури 

17. Про внесення змін до рішень сесій міської ради. 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда) 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 123 

Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

21. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) згідно із ст. 118, 121 

Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

22. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 



23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

26. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вулиці Івана Франка, 23 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

28. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі» 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

29. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

30. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України в межах та за 

межами населених пунктів Шепетівської міської ради 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

31. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 

Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу 

регулювання земельних відносин 

32. Різне  

 


