
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
14  листопада 2022 року                                м. Шепетівка                            № 03-05/ 196-2022 

 

Про скликання ХХX (позачергової) сесії  

міської ради VІІІ скликання  

 

Відповідно п. 8 ч. 4 ст.13, п. 1 ст. 30 Регламенту міської ради VІІІ скликання, 

керуючись ч. 4 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1.Скликати ХХХ (позачергову) сесію міської ради VІІІ скликання 15 листопада 2022 року о 

10.00 год. у великій залі засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради  (І поверх). 

2. Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання: 

- про стан виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади за січень-

вересень 2022 року; 

- про надання КП «Шепетівське підприємство  теплових мереж» дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок; 

- про надання КП «Шепетівське водопровідно-каналізаційне господарство» дозволу на 

отримання кредитного ліміту на поточний рахунок; 

- про надання КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» дозволу на 

отримання кредитного ліміту на поточний рахунок; 

- про надання КП «Адміністративно - комунальна інспекція» дозволу на  отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок; 

- про внесення змін до Програми забезпечення національної безпеки на території 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021-2022 роки зі змінами; 

- про внесення змін до комплексної Програми спільних дій Шепетівського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та 

Шепетівської міської територіальної громади щодо профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю на 2021-2025 роки; 

- про внесення змін до  Програми   взаємодії регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в 

Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС)  із Шепетівською міською радою в сфері надання 

адміністративних послуг населенню  на 2022 рік; 

- про затвердження «Програми підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на 

території Шепетівської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки»; 

- про внесення змін до міської Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної  

безпеки на території Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

- про внесення змін до Програми підтримки учасників антитерористичної  операції/операції  

об’єднаних сил, військовослужбовців та членів  їх сімей у війні росії проти України на 2022 

рік;  

- про внесення змін до Порядку  відшкодування лікарських засобів пільгових категорій 

населення Шепетівської  міської територіальної  громади на 2022-2024 роки; 

- про надання одноразової грошової допомоги; 

- - про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік; 

- інші питання. 



3.На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами виконавчого 

комітету, начальників управлінь та відділів апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів, представників місцевих ЗМІ. 

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради                       

Вознюка Р.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 

 


