
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

 

17 січня 2019 року 

 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання дозволу на поділ житла, право 

користування яким мають діти 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 
2 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітньої Г.К. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 
3 Про надання дозволу на відчуження 

нерухомого майна, право користування яким 

мають діти 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 
4 Про надання дозволу на прийняття в дар 

житла неповнолітніми 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 
5 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітніх К.І., К.В. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

6 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітнього М.Д. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

7 Про надання статусу дитини-сироти 

малолітньому Цибульському В.П. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

8 Про влаштування малолітнього  

Цибульського В.П. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

9 Про затвердження висновку служби у справах 

дітей про підтвердження місця проживання 

дітей для тимчасового виїзду за межі України 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 
10 Про організацію функціонування системи 

військового обліку призовників та 

військовозобов’язаних в місті у 2019 році 

Бученко Володимир Миколайович – 

головний спеціаліст по мобілізаційній 

та оборонній роботі 

11 Про повідомну реєстрацію колективних 

договорів та змін і доповнень до чинних 

колективних договорів    

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  
12 Про затвердження результатів обстеження 

пасажиропотоку пільгових категорій громадян 

на міських автобусних маршрутах 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  

13 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський міський центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів   

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  



14 Про створення мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства 

в м. Шепетівці 

Вінницька Тетяна Олександрівна – 

директор міського Центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

15 Про видалення зелених насаджень Підбережна Наталія Олександрівна – 

головний спеціаліст управління 

житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних 

відносин 
16 Про внесення змін в режим роботи на 

міському маршруті № 3 «Залізничний вокзал – 

Залізничний вокзал» 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

17 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

18 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

19 Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету № 26 від 13.02.2017 р. «Про 

затвердження Положення про тендерний 

комітет та складу тендерного комітету 

виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради» 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу 

20 Про затвердження граничних показників 

вартості послуг до бюджетної програми з 

благоустрою міста 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

21 Про коригування встановлених ТОВ 

«Шепетівка Енергоінвест» економічно 

обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та 

послуги з централізованого опалення 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

22 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між засіданнями 

виконавчого комітету з 19.12.2018 р. по 

16.01.2019 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                  В.Рачук 


