
ПЕРЕЛІК 

питань, які виносяться на розгляд ІІ сесії  міської ради VІІІ скликання 

30 листопада 2020 року 
 

 

1. Про затвердження Тимчасового Регламенту Шепетівської міської ради VІІІ скликання. 

                                         Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 
 

2. Про обрання постійного секретаріату Шепетівської міської ради VІІІ скликання. 

                                         Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

 

3. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та встановлення 

надбавки.  

                                    Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань кадрової та  

                                                                 режимно-секретної роботи 

4. Про внесення змін та доповнень  в штатний розпис апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів. 

                                    Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань кадрової та  

                                                                 режимно-секретної роботи 

 

5. Про затвердження на посади заступників Шепетівського міського  голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради. 

     Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

6. Про обрання секретаря Шепетівської міської Ради. 

     Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

7. Про утворення та обрання персонального складу постійних комісій Шепетівської міської  

ради VІII скликання. 

     Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

8. Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії Шепетівської міської ради 

VІII скликання. 

     Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

9. Про затвердження Положення про старосту.  

    Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

 

10.                Про утворення старостинських округів. 

     Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

11.   Про затвердження старост Плесенського, Пліщинського старостинських округів та 

присвоєння рангу 

Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

 

12. Про утворення виконавчого комітету міської ради. 

     Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

 



13. Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих  органів Шепетівської 

міської ради. 

      Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань кадрової та  

                                                                 режимно-секретної роботи 

 

14. Про початок реорганізації Плесенської сільської ради та Пліщинської сільської ради  

шляхом приєднання до Шепетівської міської ради  

Доповідає: Бузиль В.В. – міський голова 

 

15. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

 Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління   

            Шепетівської міської ради 
 

16. Різне.  

 


