
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
09 січня 2023 року                                м. Шепетівка                            № 03-05/3-2023  

  

Про скликання ХХXІV  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 ХХХІV сесію міської ради VІІІ скликання 26 січня 2023 року о 10.00 год. у великій залі 

засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради  (І поверх). 

2. Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання: 

- про дострокове припинення повноважень депутата Шепетівської міської ради Ложкіної М.М. 

- про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики апаратом Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчими органами міської ради у 2022 році; 

- про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів - Схід»; 

- про затвердження фінансового плану на 2023 рік Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства;  

- 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 в додаток до Програми розвитку Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2025 роки;   

- про внесення доповнень до Програми утримання кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та 

меморіальних дощок в місті Шепетівка на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням LIV сесії міської 

ради VII скликання від 28 березня 2019 року №8 "Про затвердження Програми утримання кладовищ, 

пам’ятників, пам’ятних знаків  та меморіальних дощок в місті Шепетівка на 2019-2023 роки"; 

- про списання з балансу КП "Житлосервіс" багатоквартирних житлових будинків; 

- про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік; 

- про надання одноразової грошової допомоги;  

- питання врегулювання земельних відносин; 

- інші питання. 

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

комітету Шепетівської міської ради (ІІІ поверх): 

- 18.01.2023 о 10 год. - на засіданні комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 

охорони навколишнього середовища; 

- 18.01.2023 о 14 год. – на  засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку громади, 

бюджету та фінансів;  

- 20.01.2023 о 14 год. – на засіданні комісії з питань розвитку промисловості, житлово-комунального 

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

- 24.01.2023 о 13 год. – на спільному засіданні комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та 

етики, законності та правопорядку та 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 


