
 

 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 56 
м. Шепетівка 
 
“Про Звіт щодо стану розгляду 
депутатських звернень та запитів” 
 
  

 Заслухавши звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Віталія Янушевського щодо стану розгляду депутатських звернень та запитів, 
керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо стану 
розгляду депутатських звернень та запитів взяти до відома (Додаток ). 
2. Контроль за розглядом депутатських звернень та запитів покласти на заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г. та 
Янушевського В.В. 
 
 
Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 
до рішення ХХ сесії міської ради  
VІІІ скликання  
23.12.2021 № 56 

 
ЗВІТ 

щодо стану розгляду депутатських запитів та звернень 
 

Протягом 2021 року до виконавчого комітету Шепетівської міської ради від депутатів 
різних надійшло 84 звернення та депутатських запитів. 

В тому числі, на розгляд працівникам виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
надійшло 4 звернення народних депутатів України, 1 звернення від депутата Хмельницької 
обласної ради та 16 звернень від фракцій політичних партій. 

Найбільше депутатських звернень, які надійшли за вказаний період стосувались 
питань комунального господарства та благоустрою міста – 50, з них 24 звернення 
працівниками виконавчого комітету Шепетівської міської ради для розгляду та вжиття 
відповідних заходів надіслано за належністю до комунальних підприємств міста. 

Також, депутатськими зверненнями охоплювались проблеми в сферах медицини та 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, діяльності Шепетівської міської 
ради та виконавчого комітету, земельних відносин тощо. 
 

Депутатські звернення 

Напрямок 
 
 
 
 

Кількість 
 
 
 
 

Кількість 
розглянутих 

 
 
 

з них подані 

Фракціями 
 
 
 

Народними, 
обласними, 
районними 
депутатами 

ЖКГ 50 50 9 1 

Земельні питання 1 1 1  

Порушених прав громадян 11 11   

Прийом громадян 3 3  1 

По питаннях роботи 
виконкому 5 5   

Архітектура 3 3 1  

Фінансування освіти 4 4  1 

Медицина 5 5 4  

Надання матеріальної 
допомоги 1 1  1 

Порушення законопорядку 1 1 1  

Всього 84 84 16 4 

 
Окрім того, депутатами Шепетівської міської ради протягом 2021 року вносились 

депутатські звернення на розгляд сесій Шепетівської міської ради, які підтримані 
одноголосно та за результатами розгляду спрямовувалась листи до Президента України В. 
Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. 
Шмигаля, Народних депутатів України. 
Зокрема, вони стосувались: 



 

-Про звернення Шепетівської міської ради до Президента України В. Зеленського, Голови 
Верховної Ради України Д. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Народних 
депутатів України від Хмельницької області щодо недопущення підвищення цін/тарифів на 
житлово-комунальні послуги  
(Рішення V (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання від 14 січня 2021 року № 1). 
-Про звернення Шепетівської міської радидо Кабінету Міністрів України  щодо скасування 
постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-
2 з 8 січня 2021 року до 25 січня 2021 року»  
(Рішення V (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання від 14 січня 2021 року № 2) 
-Про звернення Шепетівської міської ради до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. 
щодо виділення коштів для закупівлі кисневої станції для Шепетівської територіальної 
громади Хмельницької області  
(Рішення VІІ сесії міської ради VІІІ скликання від 25 березня 2021 року № 1) 
-Про підтримку звернення депутатів Шепетівської міської ради (до Президента України 
Володимира Зеленського щодо заборони продажу земель сільськогосподарського 
призначення будь-кому, крім держави Україна, в умовах збройної агресії Росії та щодо 
проведення Всеукраїнського референдуму). 
(Рішення Х сесії міської ради VІІІ скликання від 27травня 2021 року № 26). 
Про звернення Шепетівської міської ради до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля» щодо 
призначення та нарахування субсидій. (винесено на розгляд Х сесії міської ради VІІІ 
скликання від 27травня 2021 року, знято з розгляду в зв’язку з врегулюваням таких 
відносин на законодавчому рівні) та інші. 

Також, депутатами на розгляд сесій виносились депутатські запити, які стосувались 
розробки програми національно-патріотичного виховання, заборони розміщення 
зовнішньої реклами, реконструкції площі тощо. 
  Окрім того, зареєстровано 12 запитів від депутатів Шепетівської міської ради. 

Депутатські запити 

Напрямок 
 
 
 
 

Кількість 
 
 
 
 

Кількість 
розглянутих 

 
 
 

з них подані 

Фракціями 
 
 
 

Народними, 
обласними, 
районними 
депутатами 

ЖКГ 6 6   

напрямок економіки 1 1   

Фінансування освіти 3 3   

Медицина 2 2   

Всього 12 12 0 0 

 
За результатами розгляду депутатських звернень та запитів, працівниками 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради надавались відповіді у строки встановлені 
законодавством. Розгляд звернень депутатів різних рівнів працівниками виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради перебувають на постійному контролі заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
 
 
Заступник міського голови       Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 


