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УКРАЇНА 

м. Хмільник Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

Від “02” червня 2017 р.                                                                               №236-р   

 

Про скликання та порядок  

підготовки 37  позачергової  

сесії міської ради 7 скликання 
 

Враховуючи звернення групи депутатів Хмільницької міської ради 7 

скликання щодо необхідності скликання позачергової від 01.06.2017 року, 

службову записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Сташка А.В. від 01.06.2017р. №1384/01-21, службову записку 

начальника управління ЖКГ та КВ міської ради Сташок І.Г. від 01.06.2017р. 

№1388/01-18, службову записку начальника управління економічного 

розвитку та євроінтеграції міської ради Підвалюнюка Ю.Г. від 01.06.2017р. 

№1389/01-20, службову записку начальника фінансового управління міської 

ради Тищенко Т.П. від 02.06.2017 р. №1386/02-20, відповідно до ст. 42 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Скликати позачергову 37 сесію міської ради 7 скликання  6 червня 2017 

року о 16.00 годині в залі засідань міської ради /2 поверх/. 

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

 

1.  Про створення тимчасової контрольної комісії щодо перевірки фактів 

перешкоджання депутатській діяльності депутатів Хмільницької міської ради 

7 скликання Гончаренка О.О. і Кулак Т.О. та з’ясування обставин, які 

призвели до заподіяння тілесних ушкоджень депутату Гончаренку О.О. та 

погроз фізичною розправою депутату Кулак Т.О. 

Інформація: Крепкого П.В., секретаря міської ради 

2.  Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 

р. №25 «Про Порядки використання коштів міського бюджету, передбачених 

на фінансування Міської програми розвитку культури та духовного 

відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки», зі змінами 

Інформація: Сташка А.В., заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

3.  Про внесення змін та доповнень до міської Програми підвищення 
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енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмільнику 

на 2016-2017 роки (зі змінами) 

Інформація: Сташок І.Г., начальника управління ЖКГ та КВ міської 

ради 

4.  Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 р., 

затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 

року № 633 (зі змінами) 

Інформація: Сташок І.Г., начальника управління ЖКГ та КВ міської 

ради 

5.  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету, 

передбачених на фінансування міської Програми розвитку житлово - 

комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 р., 

затвердженого рішенням 34 сесії міської ради 7 скликання від 12.04.2017 р. 

№ 833 

Інформація: Сташок І.Г., начальника управління ЖКГ та КВ міської 

ради 

6.  Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення міста 

якісною питною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії 

міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979  (зі змінами) 

Інформація: Сташок І.Г., начальника управління ЖКГ та КВ міської 

ради 

7.  Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 

22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» 

Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської 

ради 

8.  Про затвердження Положення про бюджетування за участі громадськості 

(Бюджет участі) міста Хмільника 

Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника управління економічного 

розвитку та євроінтеграції міської ради 

9.  Про затвердження параметрів Бюджету участі на 2018 рік та прогнозних 

обсягів Бюджету участі на 2019 – 2020 роки 

Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника управління економічного 

розвитку та євроінтеграції міської ради 

 

3. Рекомендувати головам постійних комісій міської ради з питань 

планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва  та з питань 

комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних 

відносин провести засідання комісії 06 червня 2017 року о 14.00 год.  

 

4. Головам постійних комісії висновки, пропозиції (рекомендації) до 

розглянутого на комісії питання направити міському голові до початку сесії 06 

червня 2017 року. 
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5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю 

міської ради про місце, дату, час проведення та порядок денний сесії 

поінформувати населення через офіційний веб-сайт міста Хмільника, а відділу 

організаційно-кадрової роботи міської ради депутатів міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                             С.Б.Редчик 

 

 

 

П.В.Крепкий 

О.В.Тендерис 

Н.А.Буликова 

М.В. Войтенко 


