
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

 

22 лютого  2018 року 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про підсумки роботи за 2017 рік щодо 

розгляду звернень громадян у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради  

Новачук Ольга Богданівна – 

начальник загального відділу  

2 Про встановлення режиму роботи об’єктів  

торгівлі та сфери послуг  

Гринь Олександр Михайлович  – 

начальник  управління економічного 

розвитку   

3 Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету від 15 грудня 2018 р.  

№ 321  «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 

2018 рік» 

Гринь Олександр Михайлович  – 

начальник  управління економічного 

розвитку   

4 Про затвердження порядку забезпечення 

проїзду учнів закладів загальної середньої 

освіти міста відповідно до міської програми 

«Шкільні перевезення» на 2018-2020 роки» 

Тихончук Людмила Іванівна – 

начальник управління освіти  

5 Про затвердження результатів обстеження 

пасажиропотоку на міських автобусних  

маршрутах загального користування 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення    

6 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський міський центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів   

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення    

7 Про повідомну реєстрацію колективного 

договору військової частини А3730 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення    

8 Про затвердження актів про визначення 

збитків  

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу  

9 Житлові питання  Вержбицька Альона Юріївна – 

головний спеціаліст-юрисконсульт 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин   

10 Про визначення видів безоплатних суспільно-

корисних робіт та погодження об’єктів для 

відбування покарання порушниками та 

засудженими у виді громадських робіт на  

2018 рік  

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу  

11 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування 

та архітектури   

12 Про переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки  

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування 

та архітектури   

13 Про надання адрес об’єктам нерухомого майна 

та тимчасовим спорудам, які знаходяться на 

території КП «Шепетівський ринок»  

в м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування 

та архітектури   



14 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності  

в м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування 

та архітектури   

15 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між засіданнями 

виконавчого комітету з 19.01.2018 р. по 

21.02.2018 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету         В.Рачук 

 
 


