
 

 

                            
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект  
Ґудзик Ю.А. 

 РІШЕННЯ 
 

 ________сесії міської ради _____ скликання 
  

                                                                                                          
від _____________2021 року №  

                                                                           
м. Шепетівка 

 
Про звіт начальника щодо роботи  

Адміністративно-комунальної  

інспекції за 2020 рік 

 

 

 Відповідно до плану роботи Шепетівської міської ради на І півріччя 2021 року, 

затвердженого рішенням ІV сесії міської ради VІІІ скликання 24.12.2020 року №2, керуючись 

ст.25, п.11 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт начальника щодо роботи Адміністративно-комунальної інспекції за 2020 взяти до 

відома (додається). 

2. Зобов’язати начальника Адміністративно-комунальної інспекції  інформувати 

населення міста про роботу підприємства не рідше ніж один раз на півріччя. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань 

виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку  (голова комісії Бондарєв М.В.) 

 

 

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до  

рішення  ________сесії міської ради _____ скликання 

від _______________2021 року 

 
Звіт 

про роботу Адміністративно-комунальної інспекції  
за  2020 рік  

 

 Основним видом діяльності Адміністративно – комунальної інспекції є контроль за 

дотриманням підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями 

та громадянами  Правил благоустрою території міста Шепетівка.  

 Згідно з штатним розписом  адміністративно - комунальна інспекція налічує 7 

працівників. 

 За 2020 рік  інспекторами було складено 23 протоколи на громадян та приватних 

підприємців щодо порушення ними ст. 152 КУпАП та Правил благоустрою території м. 

Шепетівки та направлено їх на розгляд адміністративної комісії. Відповідно до складених 

протоколів винесено постанови про притягнення вказаних осіб до адміністративної 

відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 10200 грн. Виписано 110 попереджень, 

розглянуто 76 заяв і скарг, які надійшли на ім’я міського голови, 7 заяв за особистим 

зверненням громадян, проведено 20 рейдів, які під час карантину проводились за 

необхідністю з представниками сектору з питань ДАБК Шепетівського міськвиконкому, 

відділу архітектури та містобудування, управління  житлово-комунального господарства, 

земельних відносин, КП «Шепетівське РЕП», Держпродспоживслужби  та органів ВП ГУНП 

в Хмельницькій області, видано 124 ордера суб’єктам господарювання та громадянам для 

здійснення земельних робіт на міських територіях а також проведення аварійних робіт, 

пов’язаних  з розриттям території загального користування.  

3а І квартал 2021 року  складено 8 протоколів, виписано 23 попередження, розглянуто 

13 скарг, які надійшли на ім’я міського голови, проведено  6  рейдів, видано     16 ордерів на 

проведення земляних та аварійних  робіт. 

  Надаються послуги по обслуговуванню та утриманню тваринного ринку, який 

знаходиться   по вул. Митрополита Шептицького, 51. Щосуботи, по закінченню роботи 

ринку, працівниками Шепетівського РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 

здійснюється дезінфекція території ринку. 

 З 2007 року Адміністративно-комунальна інспекція призначена робочим  органом по 

розміщенню зовнішньої реклами в місті. За 2020 рік та І квартал 2021 року надійшло 37 заяв 

від суб’єктів господарювання на розміщення зовнішньої реклами. Виконавчим комітетом  

Шепетівської міської ради розглянуто дані заяви. По 22-м  надано відмову, а по 15 заявах 

надано дозволи на розміщення зовнішньої реклами, а саме 10 дозволів на розміщення  

рекламних конструкцій типу «сіті-лат», 1 дозвіл на встановлення рекламного щита, 3 

дозволи на реконструкцію рекламних щитів та один дозвіл на встановлення рекламної 

конструкції типу «мультимедійний екран». Ознайомитися з інформацією про місця 

розташування рекламних засобів можна на офіційному сайті Шепетівської міської ради в 

розділі  ПРО МІСТО в підрозділі КАРТИ, позиція 1. Білборди міста.  

 З квітня 2015 року надаються  послуги диспетчеризації при перевезенні пасажирів 

автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах. 

Диспетчерами  з 7:00  до 19:00 години здійснюється контроль за виконанням графіків руху 

автобусів на лінії та вживаються заходи  щодо дотримання графіків та інтервалів руху 

автобусів. Отримати інформацію щодо часу відправлення автобуса та режиму перевезення 

можна за номером телефону 0681766940. 

 У 2019 року адміністративно-комунальну інспекцію призначено розпорядником 

«Ярмаркового містечка» і на баланс передано 10 дерев’яних будиночків. В період з 18 

грудня 2020 року  по  07 січня 2021 року, з дотриманням встановленого режиму роботи,  на 



 

площі ім. Т.Г. Шевченка була проведена Новорічно-різдв’яна ярмарка, участь в якій взяли 

підприємці міста. 

  

 

Фінансові результати  (тис. грн.)           2020 рік          

І. Дохідна частина  
1. Послуги тваринного ринку     -   54,3  

2. Зовнішня реклама      - 623,2  

3. Земельні ордера      -   11,2    

4. Перевізники на утримання диспет. пункту   -   61,7 

5. З місцевого бюджету      - 103,4 

6. Проведення «Ярмаркового містечка»                    -   14,7 

Всього:        - 878,5 
 
ІІ. Витратна частина  
1.Заробітна плата       - 566,0  

2. Відрахування на ЄСВ 22%     - 127,9  

3. Комунальні платежі      -   46,6  

4. Інші послуги та платежі      -   57,6  

Всього:        - 798,1  
 
Перераховано в бюджет за 2020 рік (тис. грн.): 
1.Податок на прибуток     - 14,5 

2. Відрахування та нарахування по з/платі - 240,8 
Всього:       - 255,3 
 

 
 
Начальник 

адміністративно-комунальної інспекції              Анатолій ОСТАПЧУК 

 

 

Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 

 

 


