
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

 

 

Україна 

м. Хмільник  Вінницької області 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 МІСЬКОГО  ГОЛОВИ                                                                             

від 02 червня 2017  р.                                                   № 233 –р  

     

Про проведення   позачергового 
засідання виконкому міської ради 
      Розглянувши службові  записки начальника управління ЖКГ та КВ 

міської ради Сташок І.Г. від 02.06.2017 року, начальника управління освіти 
міської ради Коведи Г.І. від 02.06.2017 року, відповідно до п.п.2.2.3 пункту 
2.2 розділу 2 Положення про виконавчий комітет Хмільницької міської ради 

7 скликання, затвердженого  рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від 
17.11.2016 р. №573, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”: 

1. Провести  позачергове засідання виконкому  міської  ради  06.06.2017 
року о 10.00 год., на яке винести наступні питання: 

1 Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що 

надають ДП «Хмільникводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»    

 Доповідає: Загородній Петро 

Лук’янович   

В. о. начальника ДП “Хмільникводоканал” КП 

“Вінницяоблводоканал” 

2 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради 

від 27.11.2012 року №472 “Про визначення графіку роботи зовнішнього 

освітлення на території м.Хмільника” (зі змінами)  

 Доповідає: Сташок Ігор 

Георгійович   

Начальник управління ЖКГ та КВ міської 

ради 

3 Про затвердження складу Міського комітету забезпечення доступності людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктур   

 Доповідає: Тимошенко Ірина 

Ярославівна   

Начальник управління праці та соціального 

захисту населення  міської ради 

4 Про розгляд клопотання Державної установи «Вінницький обласний 

лабораторний Центр Міністерства охорони здоров’я України» 

 Доповідає: Коведа Галина 

Іванівна 

Начальник управління освіти міської ради 



2.Загальному відділу міської ради  ( О.Д.Прокопович) довести це  

розпорядження до членів виконкому міської ради та всіх зацікавлених 
суб’єктів. 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 

                 Міський голова                           С.Б.Редчик 

 
О.Д.Прокопович 

Н.А.Буликова 

5 Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Хмільницької 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 

08.12.2016р. № 505 

 Доповідає: Підвальнюк Юрій 

Григорович 

Начальник управління економічного розвитку 

та євроінтеграції міської ради 

6 Про надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами на території м. 

Хмільника 

 Доповідає: Скоропаденко 

Михайло Григорович  

Провідний спеціаліст управління 

містобудування та архітектури міської ради 

7 Про надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. 

Хмільника 

 Доповідає: Скоропаденко 

Михайло Григорович 

Провідний спеціаліст управління 

містобудування та архітектури міської ради 

8 Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в 

м.Хмільнику 

 Доповідає: Олійник Олександр 

Анатолійович 

В. о. начальника управління містобудування 

та архітектури міської ради 

9 Про проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 28 сесії міської 

ради 7 скликання від 22.12.2016 р.№643 “Про бюджет міста Хмільника на 2017 

рік” (зі змінами) 

 Доповідає: Тищенко Тетяна 

Петрівна 

Начальник фінансового управління міської 

ради 

10. Про перелік питань, які виносяться на розгляд позачергової 37 сесії Хмільницької 

міської ради 7 скликання 6 червня   2017 року 

 Доповідає: Крепкий Павло 

Васильович 

Секретар міської ради 



 


