
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  
 

18 травня 2018 року 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про фінансово-господарську діяльність у 2017 

році управлінських компаній: ПП «УК 

«Управдом», ПП «УК «Житлофонд» 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник  

управління житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин   

2 Про тимчасове закриття закладів дошкільної 

освіти 

Скрипак Надія Олександрівна – 

методист управління освіти 

3 Про затвердження результатів обстеження 

пасажиропотоку на міських автобусних 

маршрутах загального користування  

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення    

4 Про затвердження розміру допомоги на 

поховання деяких категорій осіб згідно 

Постанови КМУ № 99 від 31 січня 2007 року  

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення    

5 Про надання дозволу для зарахування  на 

безоплатній основі у відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового 

проживання Шепетівського територіального 

центру   

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення    

6 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна  - 

головний спеціаліст з житлових 

питань – юрисконсульт  управління 

житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних 

відносин   

7 Про видалення зелених насаджень  Ружанська Наталія Вікторівна  - 

головний спеціаліст  управління 

житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних 

відносин   

8 Про розміщення зовнішньої реклами в місті   Остапчук Анатолій Анатолійович – 

начальник адміністративно-

комунальної інспекції  

9 Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, 

що надаються КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство»  

Цвіркун Павло Ігорович – начальник  

управління житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин   

10 Про надання дозволу  КП «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство» на 

використання бортового каменя  

Цвіркун Павло Ігорович – начальник  

управління житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин   

11 Про затвердження кошторисної документації на 

поточний ремонт тротуару по вул. Горбатюка від 

проспекту Миру до НВК № 1 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник  

управління житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин   

12 Про затвердження кошторисної документації на 

поточний ремонт тротуару  від 

Старокостянтинівського шосе до ДНЗ № 4 

«Світлячок»   

Цвіркун Павло Ігорович – начальник  

управління житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин   



13 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 

архітектури   

14 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 

архітектури   

15 Про встановлення тимчасових гаражів в  

м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 

архітектури   

16 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності  

в м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 

архітектури   

17 Про затвердження Порядку надання статусу 

«будинок садибного типу» малоквартирним 

житловим будинкам 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу 

18 Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради № 102 від 

05.04.2018 р.,  № 65 від 02.03.2018 р. «Про 

затвердження атів про визначення збитків» 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу 

19 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітньої Д.А. 

Занов’як І.С.  – заступник – завідувач 

сектора з питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах дітей 

20 Про надання дозволу на поділ житла, право 

користування яким мають діти 

Занов’як І.С.  – заступник – завідувач 

сектора з питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах дітей 

21 Про встановлення піклування над 

неповнолітнім С.О. 

Занов’як І.С.  – заступник – завідувач 

сектора з питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах дітей 

22 Про визначення місця  проживання 

малолітньої К.А. 

Занов’як І.С.  – заступник – завідувач 

сектора з питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах дітей 

23 Про надання дозволу на дарування житла дітям Занов’як І.С.  – заступник – завідувач 

сектора з питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах дітей 

24 Про надання дозволу на відчуження 

нерухомого майна, право власності на яке, чи 

право користування яким мають діти 

Занов’як І.С.  – заступник – завідувач 

сектора з питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах дітей 

25 Про перелік та характер розпоряджень міського 

голови, прийнятих між засіданнями виконавчого 

комітету з 19.04.2018 р. по 16.05.2018 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету         В.Рачук   


