
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
14   листопада 2022 року                                м. Шепетівка                            № 03-05/ 197 -2022 

 

Про скликання ХХXІ  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 ХХХІ сесію міської ради VІІІ скликання 24 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 затвердження фінансового плану  КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2023  рік; 

- про затвердження фінансового плану КНП «Шепетівський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради» на 2023 рік; 

- про затвердження фінансового плану КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської 

міської ради на 2023 рік; 

- про затвердження Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки; 

- про затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 

2023-2025 роки; 

- про затвердження Програми висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, її 

виконавчих органів у засобах масової інформації у 2023 році; 

- про затвердження Програми  розвитку інвалідного спорту в Шепетівській міській 

територіальній громаді на 2023-2026 рр.; 

- про виконання рішення XXIX сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017  № 3 «Про 

затвердження програми відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2018-2022 роки»; 

- про затвердження Програми відпочинку і оздоровлення дітей Шепетівської міської 

територіальної громади на 2023-2027 роки. 

- про виконання рішення XXXVIII сесії міської ради VII скликання від 05.04.2018 № 6 Про 

затвердження  міської програми «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2018-2022 роки»; 

- про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт 

на території Шепетівської міської територіальної громадина 2023 р.; 

- про затвердження Програми підтримки  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни Шепетівської міської  територіальної громади на 2023 рік та Порядку 

відшкодування витрат за надані  послуги з медичного обслуговування учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської  територіальної громади; 

- про затвердження Програми «По наданню фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану на 2022 

рік »; 

- про внесення змін та доповнень в додаток до Програми «Розвитку комунального 

підприємства Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 

ради» на 2022-2025 рр; 



- про надання комунальному підприємству «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» згоди на списання транспортних засобів; 

- про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства згоди на списання транспортних засобів; 

-про передачу комп’ютерної техніки в оперативне управління та на баланс  управління праці 

та соціального захисту населення Шепетівської міської ради; 

- про списання будівлі майстерні Шепетівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-гімназія» Хмельницької області; 

- про передачу ліжок двоярусних категорії А в тимчасове користування для відокремленого 

структурного підрозділу «Шепетівського фахового коледжу закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет»; 

 - питання врегулювання земельних відносин; 

- інші питання. 

3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання у малій залі засідань 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради (ІІІ поверх): 

- 16.11.2022 о 11 год. - на засіданні комісії з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища; 

- 17.11.2022 о 10 год. – на  засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку 

громади, бюджету та фінансів;  

- 18.11.2022 о 15 год. – на засіданні комісії з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку;  

- 21.11.2022 о 14 год. – на засіданні комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та 

етики, законності та правопорядку; 

- 23.11.2022 о 14.00 - на засіданні комісії з питань охорони здоров`я, соціального захисту 

населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту.  

4. 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. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради                       

Вознюка Р.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


