
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету (позачерговий) 

 
11 квітня 2019 року 

 

№

№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про припинення опалювального сезону 2018/2019 
року 

Цвіркун Павло 

Ігорович – 

начальник 

управління 

житлово-

комунального 

господарства та з 

питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

2 Житлові питання Вержбицька 

Альона Юріївна – 
головний 

спеціаліст з 

житлових питань-
юрисконсульт 

управлінняжитлово

-комунального 

господарства та з 
питань 

регулювання 

земельних 
відносин 

3 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 93 від 23.03.2019 р. 

Рачук Василь 
Іванович  – 

керуючий 

справами 
виконавчого 

комітету  

4 Про визначення місця проживання малолітнього Д.Я. Занов’як Іван 

Степанович – 

заступник – 
завідувач сектора з 

питань опіки, 

піклування та 

усиновлення 
служби в справах 

дітей 



5 Про надання статусу дітей, позбавлених 
батьківського піклування, малолітній Зінчук М.М., та 

неповнолітній Зінчук К.М. 

Занов’як Іван 
Степанович – 

заступник – 

завідувач сектора з 
питань опіки, 

піклування та 

усиновлення 

служби в справах 
дітей 

6 Про влаштуваннямалолітньої 

Зінчук М.М. 

 

Занов’як Іван 

Степанович – 

заступник – 

завідувач сектора з 
питань опіки, 

піклування та 

усиновлення 
служби в справах 

дітей 

7 Про влаштуваннянеповнолітньоїЗінчук М.М. 

 

Занов’як Іван 

Степанович – 

заступник – 
завідувач сектора з 

питань опіки, 

піклування та 

усиновлення 
служби в справах 

дітей 

8 Про затвердженнявисновкуслужби у справах дітей 

про 

підтвердженнямісцяпроживаннямалолітніхОлійник 
О.О., Олійник Д.О. для тимчасовоговиїзду за 

межіУкраїни 

 

Занов’як Іван 

Степанович – 

заступник – 
завідувач сектора з 

питань опіки, 

піклування та 
усиновлення 

служби в справах 

дітей 

9 Про затвердженнявисновкуслужби у справах дітей 

про підтвердженнямісцяпроживаннямалолітнього 
Власюка Д.П. для тимчасовоговиїзду за межіУкраїни 

Занов’як Іван 

Степанович – 
заступник – 

завідувач сектора з 

питань опіки, 

піклування та 
усиновлення 

служби в справах 

дітей 

10 Про затвердженнявисновкуслужби у справах дітей 

про 
підтвердженнямісцяпроживаннямалолітньогоПасічни

Занов’як Іван 

Степанович – 
заступник – 



ка Т.Д. для тимчасовоговиїзду за межіУкраїни завідувач сектора з 
питань опіки, 

піклування та 

усиновлення 
служби в справах 

дітей 

11 Про наданнядозволу на відчуженнянерухомого 

майна, право користуванняякиммаютьдіти 

 

Занов’як Іван 

Степанович – 

заступник – 
завідувач сектора з 

питань опіки, 

піклування та 

усиновлення 
служби в справах 

дітей 

12 Про наданнязгоди на переведеннябудинку, в якому 

право користування квартирами маютьдіти, з 

квартирного типу на будиноксадибного типу 
 

Занов’як Іван 

Степанович – 

заступник – 
завідувач сектора з 

питань опіки, 

піклування та 
усиновлення 

служби в справах 

дітей 

 

 
 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                В.Рачук 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


