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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXVІ сесії міської ради VIІІ скликання 

 
23 лютого 2023 року № 39 
м. Шепетівка 
 
Про внесення змін в додаток до рішення  
LІІІ сесії міської ради VІІ скликання  
від 14.02.2019 №21 «Про затвердження  
Комплексної програми мобілізації зусиль  
Шепетівської міської ради, її виконавчих  
органів і Управління Державної міграційної  
служби України в Хмельницькій області  
по забезпеченню реалізації державної  
міграційної політики на 2019-2023 роки» 
   
 Розглянувши звернення начальника Шепетівського відділу Управління Державної 
міграційної служби України в Хмельницькій області №6831.39-71/683139.1-23 від 03.02.2023, 
з метою створення зручних умов для жителів громади, забезпечення технічних можливостей 
для надання якісних послуг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни в додаток до рішення LІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 14.02.2019 
№21 «Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради, 
її виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій 
області по забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки» зі 
змінами, внесеними рішенням XX сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року № 30 
(додається). 
2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 
Комплексної програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради, її виконавчих органів і 
Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню 
реалізації державної міграційної політики у межах коштів, врахованих в бюджеті громади. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, постійні комісії з 
питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії 
Григорій ОЛІЙНИК) та комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку (голова комісії Валентина ПРОХОРЧУК). 
 
 
 
Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 



 Додаток  
до рішення ХХХVІ сесії  
міської ради VІIІ скликання 
23.02.2023 № 39 

 
Додаток до Програми  

 
Напрями діяльності та заходи 

Комплексної програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради, її виконавчих органів і Управління Державної 
міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки 

 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 

гривень 

Очікуваний 

результат 

1 Забезпечення умов для 
якісного надання 
адміністративних послуг 
з дотриманням вимог 
стандартних операційних 
процедур діяльності 
ДМС  

Проведення ремонту 
приміщення, 
придбання стелажів 

2019 рік Управління 
ДМС України в 
Хмельницькій 
області 

Міський 
бюджет 

2019 рік -30,0 тис. 
грн. 
 

Забезпечення на 
100% збереження 
наявної інформації 
та надання якісних 
адміністративних 
послуг 

2 Забезпечення умов для 
якісного надання послуг 
при оформленні і видачі 
паспорта громадянина 
України та паспорта 
громадянина України 
для виїзду за кордон 

Придбання та 
встановлення 
кондиціонерів. 
Придбання 
інформаційних 
стендів, жалюзі. 

 Управління 
ДМС України в 
Хмельницькій 
області 

Міський 
бюджет 

2020 рік –  29,0 
тис. грн. 
 
 

Забезпечення на 
100% технічної 
можливості надання 
якісних 
адміністративних 
послуг  

3 Оновлення матеріально-
технічної бази, яка 
використовується в 
районному  відділі 
відповідно до вимог часу 

Придбання офісних 
меблів(столи, шафи, 
тумби, стільці, крісла) 

2021 рік Управління 
ДМС України в 
Хмельницькій 
області 

Бюджет 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади 

2021 рік – 12,8 
тис. грн.  

Забезпечення на 
100% надання 
якісних 
адміністративних 
послуг  

  4 Забезпечення розвитку 
надання 

Придбання 
кондиціонерів. 

2022 рік Управління 
ДМС України в 
Хмельницькій 

 

2022 рік-52,0 тис. 
грн. 

Забезпечення на 
100% своєчасного 



 

 

адміністративних послуг 
жителям м. Шепетівки на 
основі нових технологій 

Придбання 
персонального 
комп’ютера 
(системний блок, 
миша, клавіатура, 
монітор, операційна 
система 

області надання 
адміністративної 
послуги з 
оформлення, видачі 
паспорта 
громадянина 
України 

5 Приведення мережі 
приміщень у 
відповідність до потреб 
населення, враховуючи 
рівень зручності для 
громадян м. Шепетівка з 
урахуванням стану 
фізичного здоров'я   

Придбання 
інформаційних 
стендів, жалюзі, 
меблі (столи, тумби) 

2023 рік Управління 
ДМС України в 
Хмельницькій 
області 

Бюджет 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади 

2023 рік -50,0 тис. 
грн. 
 

Забезпечення на 
100% можливості 
надання якісних 
адміністративних 
послуг 

 

Начальник відділу           Юлія ЛІТВІН 

 

Секретар міської ради          Роман ВОЗНЮК 

 
 



 


