
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІII скликання 

 

від ________________ 2020 року № __ 

             м. Шепетівка 

 

Про затвердження плану роботи  

міської ради на І півріччя 2021 року 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2021 року згідно з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Вознюка Р.П. та 

постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку (голова комісії Прохорчук В.П.). 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                       Додаток  

до рішення ІV сесії міської ради  

VII скликання  

від ________.2020 р. № _ 
 

ПЛАН 

роботи міської ради на І півріччя 2020 року 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний виконавець 

І. Питання місцевого самоврядування та сприяння депутатам міської ради у 

здійсненні ними своїх повноважень 

Участь депутатів у проведенні 

загальноміських заходів 

січень- 

червень 

Вознюк Р.П. – секретар міської 

ради 

Сприяння депутатам міської ради у 

здійсненні ними своїх повноважень 

січень- 

червень 

Вознюк Р.П. – секретар міської 

ради 

ІІ. Економічні питання, бюджету та фінансів, транспорту, будівництва та земельних 

відносин 

Щоквартальний звіт про стан 

виконання міського бюджету 

 

січень- 

червень 

Дрищ В.О. – начальник 

фінансового управління 

Комісія з питань соціально-

економічного розвитку громади, 

бюджету та фінансів 

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики Шепетівською 

міською радою та її виконавчим 

комітетом  

 

січень 

Гринь О.М. – начальник управління 

економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва 

Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

лютий  

 

Гринь О.М. – начальник управління 

економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Шепетівської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

лютий Кикоть М.Ю. – завідувач сектору з 

питань НС та ЦЗН  

Про затвердження Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Шепетівка на 2021 р. 

 

березень 

Гринь О.М. – начальник управління 

економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій 

ІІІ. Питання ЖКГ 

Про звіт комунальних підприємств 

міста за 2020 рік. 

АКІ 
 

Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства   

 

 

квітень 

 

 

Остапчук А.А. – начальник АКІ 

 

Биков В.П. – директор ШКПВКГ 

 

 

Шайнога Ю.М. – директор КП 

«ШРЕП» 

Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської 

ради» 

травень 



БТІ 

 

ШКАП 

червень Лихобаба О.М. – начальник БТІ 

 

Зозуля Н.А. – директор ШКАП 

IV. Питання освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, культури, соціального 

захисту 

Про хід виконання цільової програми 

забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів та об’єктів усіх 

форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів пожежної 

охорони у м.Шепетівка на 2016-2020 

роки 

січень 

Матвійчук В.Л. – начальник 

Шепетівського районного сектору 

ГУ ДСУ у Хмельницькій області, 

підполковник служби цивільного 

захисту 

Про хід виконання Програми протидії 

та профілактики злочинності на 

території м. Шепетівка, а також 

покращення координації та 

повсякденної (оперативної) діяльності 

громадських формувань з охорони 

громадського порядку на 2016-2020 

роки 

лютий 

Собко О.М. – начальник 

Шепетівського ВП ГУНП в 

Хмельницькій області, полковник 

поліції 

Про хід виконання Програми надання 

підтримки громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів, діяльність яких 

має соціальну спрямованість у 2020 

році 

березень 

Драпуля Н.В. – начальник відділу 
інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Про хід виконання Програми 

висвітлення діяльності міської ради, її 

виконавчих органів у засобах масової 

інформації у 2020 році 

березень 

Драпуля Н.В. - начальник відділу 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 

Про хід виконання комплексної 

програми розвитку культури міста 

Шепетівки на 2017-2020 роки 
квітень 

Джус С.М. – начальник відділу 

культури 

 

 

 

Секретар міської ради                                                Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 


