
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 РІШЕННЯ    

 ХІ сесії міської ради VІІI скликання  

 

24 червня 2021 року № 1 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження плану роботи  

міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

 

 

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

рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити план роботи міської ради на ІІ 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 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням ХІ сесії міської ради  

VIIІ скликання  

24.06.2021 р  № 1 
 

ПЛАН 

роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 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 

липень- 

грудень 

Вознюк Р.П. – секретар 

міської ради 

Сприяння депутатам міської ради у 

здійсненні ними своїх повноважень 

липень- 

грудень 

Вознюк Р.П. – секретар 

міської ради 

Звіт заступників міського голови за 

результатами роботи за І півріччя 2021 

року 

серпень Заступники міського 

голови 

Звіт про стан розгляду депутатських 

звернень та депутатських запитів щодо 

якості вжитих заходів на усунення 

виявлених недоліків за результатами їх 

розгляду 

грудень Заступники міського 

голови та керівники 

структурних підрозділів 

виконавчого комітету 

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

Затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств, в тому числі і 

комунальних некомерційних підприємств, 

на 2022 рік 

серпень  Керівники комунальних і 

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

Розгляд звіту про хід виконання міського 

бюджету на 2021 рік за результатами І-го 

півріччя 

серпень  Дрищ В.О. – начальник 

фінансового управління 

 

Розгляд прогнозу бюджету Шепетівської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

вересень  Дрищ В.О. – начальник 

фінансового управління 

 

Звіт про виконання міського бюджету 

на 2021 рік за результатами 9-ти 

місяців 2021 року 

листопад  Дрищ В.О. – начальник 

фінансового управління 

 

Затвердження програми соціально-

економічного розвитку Шепетівської 

територіальної громади на 2022 рік 

листопад  Гринь О.М. – начальник 

управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

 Затвердження бюджету Шепетівської 

територіальної громади на 2022 рік 

до 24 грудня  Дрищ В.О. – начальник 

фінансового управління 

ІІІ. Питання розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, 
підприємницької діяльності, транспорту, земельних відносин, архітектури та 

будівництва 
Питання врегулювання земельних 

відносин в місті Шепетівка 

липень-грудень Начальник відділу з 

питань регулювання 

земельних відносин 

управління 



містобудування, 

архітектури та 

регулювання земельних 

відносин 

Звіт про підготовку до опалювального та зимового періоду 2021-2022  
 

Шепетівське комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства   

 

Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» 

 

Шепетівське підприємство теплових 

мереж 

 

 

 

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

Биков В.П. – директор 

ШКПВКГ 

 

 

Шайнога Ю.М. – 

директор КП «ШРЕП» 

 

Кушнір В.Я. – 

директор ШПТМ 

Про затвердження бюджетної програми по 

наданню послуг диспетчеризації при 

перевезенні пасажирів автомобільним 

транспортом загального користування на 

міських автобусних маршрутах на 2022 рік 

вересень Остапчук А.А. – 

начальник КП 

«Адміністративно-

комунальної інспекції» 

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

Про хід виконання Програми «Комплексна 

безперервна соціально-реабілітаційна 

підтримка дітей з інвалідністю» 
жовтень  

Білас С.Г. – начальник 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Про хід виконання Програми правової 

освіти населення  міста Шепетівка на 

2016-2020 роки 
жовтень 

Начальник відділу 

правового та кадрового 

забезпечення 

Про затвердження Програми з організації 

харчування учнів на 2022 рік. жовтень 

Тихончук Л.І. – 

начальник управління 

освіти 

Про хід виконання Програми учасників 

антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС на 2021 рік 

листопад  

Білас С.Г. – начальник 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Про хід виконання міської соціальної 

програми «Сім’я» на 2019-2021 роки. листопад 

Стасюк Н.В. – начальник 

управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

Про затвердження Програми правової 

освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
листопад 

Бузиль В.А. – директор 

Шепетівського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Про хід виконання комплексної Програми 

соціального захисту населення 

Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

грудень  

Білас С.Г. – начальник 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 

 

Секретар міської ради                                                Роман ВОЗНЮК 


