
                                         ПРОЕКТ 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

_____ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

__________2022  року № ____ 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження плану роботи 

міської ради на І півріччя 2023 року 

 

 

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

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2023 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 Валентина ПРОХОРЧУК). 

 

 

Міський голова                                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням ____сесії міської ради 

VIІІ скликання 

____________ № _______ 

 

ПЛАН 

роботи міської ради на І півріччя 2023 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 

 січень- 

червень 

   

Вознюк Р.П. – 

секретар міської ради 

Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними 

своїх повноважень 

 січень-

червень  

Вознюк Р.П. – 

секретар міської ради 

Звіт про стан розгляду депутатських звернень та 

депутатських запитів щодо якості вжитих заходів на 

усунення виявлених недоліків за результатами їх 

розгляду 

 січень-

червень 

Заступники міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради  

 

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

Щоквартальний звіт про стан виконання бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  

січень-

червень 

  

Дрищ В.О. – 

начальник фінансового 

управління 

Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 

політики Шепетівською міською радою та її 

виконавчим комітетом 

січень Гринь О.М. – 

начальник управління 

економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Про хід виконання "Програми заходів 

національного спротиву Шепетівської міської 

територіальної громадина 2022 рік" 

березень Медлярська В.М. – 

начальник відділу 

аудиту 

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

Про  хід виконання Програми утримання та 

розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки 

лютий Гудзик Ю.А. – 

начальник 

управління житлово-

комунального 

господарства 

Про хід виконання Програми  благоустрою міста 

Шепетівка на 2018-2022 роки 

лютий Гудзик Ю.А. – 

начальник 

управління житлово-

комунального 

господарства 

Про затвердження  міської Програми  створення 

служби містобудівного кадастру в місті Шепетівка 

лютий Дорощук Р.Р. - 

начальник відділу 

містобудування та 

архітектури 



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

Про хід виконання міської програми профілактики 

алкоголізму,  тютюнопаління, ВІЛ\СНІДу та інших 

негативних проявів в дитячому та молодіжному  

середовищі у Шепетівській міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки 

березень  

Вінницька Т.О. – 

директор 

Шепетівського 

міського центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Про хід виконання програми висвітлення діяльності 

міської ради, її виконавчих органів у засобах 

масової інформації у 2022 році 
березень  

Майко Л.О. – головний 

спеціаліст управління 

організаційного, 

інформаційного 

забезпечення та 

документообігу 

Про хід виконання Програми медико-соціального 

забезпечення пільгових категорій населення 

Шепетівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 

  квітень 

Нечипорук А.Г.- 

директор КП «КНП 

Шепетівський центр 

ПМСД» 

Про хід виконання Програми правової освіти та 

надання безоплатної правової допомоги населенню 

Шепетівської міської територіальної громади на 

2022- 2024 рр.» 
 травень 

Бузиль В.А. – директор 

Шепетівського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 


