
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

які виносяться на розгляд Х сесії міської ради VІІІ скликання 

27 травня 2021 року 
1. Про звернення Шепетівської міської ради до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля. 

     Доповідач: Довгань О.М. – депутат міської ради 

2. Про підтримку звернення депутатів Шепетівської міської ради 

        Доповідач: Прохорчук В.П. – депутат міської ради 

3. Про зміну типу та перейменування Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Хмельницької області. 

     Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти 

4. Про зміну типу та перейменування Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

ім. Валі Котика Хмельницької області. 

     Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти 

5. Про зміну типу та перейменування Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Хмельницької області. 

     Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти 

6. Про зміну типу та перейменування Плесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шепетівської міської ради Хмельницької області. 

     Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти 

7. Про зміну типу та перейменування Пліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шепетівської міської ради Хмельницької області. 

     Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти 

8. Про приєднання до Меморандуму про співпрацю. 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                                    

9. Про затвердження робочої групи по стратегічному плануванню розвитку Шепетівської 

міської територіальної громади. 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                     

10. Про затвердження Програми розробки Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади до 2030 року. 

     Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економіки,   

     підприємництва та підтримки інвестицій                                     

11. Про надання одноразової грошової допомоги. 

  Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління  

12. Про стан виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади за січень-

березень 2021 року. 

  Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління  

13. Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на  2021 рік. 

  Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління  

14. Про прийняття до комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади в 

особі Шепетівської міської ради Хмельницької області об’єктів  нерухомого майна комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької області із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища Шепетівського району Хмельницької області, про зміну 

складу засновників, зміну назви закладу та затвердження Статуту в новій редакції  

     Доповідає: Григорчук Г.П. – головний спеціаліст відділу правового  

     та кадрового забезпечення 

15. Про передачу з балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на баланс 

Шепетівського підприємства  теплових мереж рухомого майна (автомобіля). 

     Доповідає: Григорчук Г.П. – головний спеціаліст відділу правового  

     та кадрового забезпечення 

16. Про внесення змін до рішення LХХІV сесії міської ради VII скликання №8 від 11 червня 2020 

року «Про затвердження  Порядку  і складу комісії по розгляду звернень щодо відключення 

споживачів від системи центрального опалення ». 



                                     Доповідає: Гудзик Ю.А. – начальник управління житлово-                    

                                     комунального господарства    

17. Про внесення доповнень в Додаток до Програми утримання та розвитку автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXIX 

сесії міської ради VII скликання № 6 від 28.11.2017 року «Про затвердження Програми утримання 

та розвитку автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 

роки». 

     Доповідає: Гудзик Ю.А. – начальник управління житлово-  

     комунального господарства    

18. Про прийняття фондів, що перебувають на централізованому зберіганні районного трудового 

архіву Шепетівської районної ради, на  централізоване зберігання до відділу трудового архіву 

апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету. 

Доповідає: Білас Н.І. – керуючий справами виконавчого комітету    

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року №3. 

     Доповідає: Білас Н.І. – керуючий справами виконавчого комітету    

20.  Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 Земельного 

кодексу України. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин управління містобудування, архітектури та 

регулювання земельних відносин 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 

118, 121 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин управління містобудування, архітектури та 

регулювання земельних відносин 

22. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України. 

     Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

                регулювання земельних відносин управління містобудування,              

     архітектури та регулювання земельних відносин 

23. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

     Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

                регулювання земельних відносин 

24. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

                                              Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

              регулювання земельних відносин 

25. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст.33 Закону України «Про 

оренду землі». 

                                              Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

              регулювання земельних відносин 

26. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки. 

                                              Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

              регулювання земельних відносин 

27. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.  

                                              Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

              регулювання земельних відносин 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст, 118, 121 Земельного кодексу України Савчуку Віталію Юрійовичу. 

                                              Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу   

              регулювання земельних відносин 



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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) власникам земельних 

часток (паїв). 

                                              Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст 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: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст 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: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу    

                  регулювання земельних відносин 

32. Про затвердження переліку земельних ділянок, право на які буде реалізовано через аукціон. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин 

33. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул.Економічна, 25 в м.Шепетівка. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин 

34. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

проспекту Миру, 36-А в м.Шепетівка. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин 

35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій по вул. Руслана Мазунова, 25 в 

м.Шепетівка. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу регулювання 

земельних відносин 

37. Різне. 


