
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
07  грудня  2022 року                                м. Шепетівка                            № 03-05/212-2022 

 

Про скликання ХХXІІ (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 ХХХІІ (позачергову) сесію міської ради VІІІ скликання 12 грудня 2022 року о 

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

2. Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання: 

- про звернення Шепетівської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України щодо негайної заборони в 

Україні російської православної  церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї 

організацій; 

- про  затвердження Програми «Питна вода»  на  2022-2025 роки; 

- про затвердження  Програми «Природоохоронна програма щодо покращення екологічного 

стану Шепетівської міської  територіальної громади  на 2023-2025 роки;- 

- про затвердження Програми «Про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК  

«Нафтогаз України» по оплаті заборгованості за спожитий природний  газ станом на 01 

липня  2016 р,  згідно укладених договорів  реструктуризації на 2023 -2024 роки»; 

- про внесення змін в додаток до Програми «Розвитку Шепетівського комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного  господарства» на 2022-2025 рр.; 

- про проведення організаційно-штатних заходів по скороченню чисельності та штату 

працівників управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради та 

затвердження  Положення  про управління праці та соціального захисту населення 

Шепетівської міської ради; 

- про затвердження міської «Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради 

Хмельницької області на період 2023-2025 року»; 

- про продовження дії на 2023 рік міської «Програми забезпечення діяльності та розвитку 

закладу охорони здоров’я Комунального некомерційного підприємства Шепетівський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради на 2020-

2022 роки та покращення надання медичної допомоги населенню»; 

- 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 бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік; 

- питання врегулювання земельних відносин; 

- 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 


