
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

 

20 вересня 2018 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про стан підготовки закладів освіти до нового 

2018-2019 навчального року 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління 

освіти 

2 Про затвердження фактичної мережі 

загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти 

м.Шепетівки на 2018-2019 навчальний рік 

Музика Тетяна Василівна – 

заступник начальника управління 

освіти 

3 Про внесеннязмін до рішеннявиконавчого 

комітетувід 22.02.2018 р. № 50 «Про 

затвердження порядку забезпечення 

проїздуучнівзакладівзагальноїсередньої 

освіти міставідповідно до міської 

програми «Шкільніперевезення» на  

2018-2020 роки» 

Лихобаба Олена Володимирівна - 

спеціаліст І категорії сектора 

зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти управління 

освіти 

4 Про встановлення режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери послуг 
Колеснік Олена Іллівна -  
начальник відділу економіки управління 

економічного розвитку 

5 Про  внесення доповнень дорішення 

виконавчого комітетувід 15 грудня 2017 р.  

№ 321«Про затвердження плану  

діяльності з підготовкипроектів регуляторних 

актівна 2018 рік» 

Мартинюк Тетяна Борисівна - 

начальник відділу підприємництва та 

аналізу управління економічного 

розвитку 

6 Про затвердження температурних графіків Цвіркун Павло Ігорович - 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

7 Про затвердження кошторисної документації 

на капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Героїв Чорнобиля 

ЦвіркунПавло Ігорович - 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

8 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна -  
головний спеціаліст з житлових питань- 

юрисконсульт управлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

9 Про оновлення складу комісії з приймання-

передачі гуртожитків по 

Старокостянтинівському шосе, 33 та 37 у 

комунальну власність територіальної громади 

м.Шепетівка 

Цвіркун Павло Ігорович - 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

10 Про затвердження складу громадської комісії з 

житлових питань  

Вержбицька Альона Юріївна -  
головний спеціаліст з житлових питань- 

юрисконсульт управлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

11 Про визнання квартири №2 у житловому 

будинку за адресою вул. В.Котика, 104 

м. Шепетівка аварійною, непридатною для 

проживання та такою, що підлягає демонтажу 

Вержбицька Альона Юріївна -  
головний спеціаліст з житлових питань- 

юрисконсульт управління житлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 



12 Про повідомну реєстрацію колективних 

договорів і змін та доповнень до діючих 

колективних договорів 

Білас Сергій Григорович - начальник 

управління праці та соціального захисту 

населення 

13 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради наIV квартал  

2018 року 

Рачук Василь Іванович – керуючий 

справами виконавчого комітету 

14 Про визначення видів оплачуваних суспільно-

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт та переліку об’єктів 

для відбування порушниками таких робіт 

Григорчук Ганна Павлівна – 

головний спеціаліст юридичного 

відділу 

15 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

16 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

17 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

18 Про надання дозволу на придбання житла 

дітям 

Занов’як Іван Степанович  – 

головний спеціаліст з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей 

19 Про надання дозволу на відчуження 

нерухомого майна, право користування яким 

мають діти 

Занов’як Іван Степанович  – 

головний спеціаліст з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей 

20 Про визначення місця проживання  

малолітнього С.В. 
Занов’як Іван Степанович  – 

головний спеціаліст з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей 

21 Про визначення місця проживання  

малолітнього Г.В. 
Занов’як Іван Степанович  – 

головний спеціаліст з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей 

22 Про виведення Грушко В.І. із прийомної сім’ї  

Сирнікової 

Занов’як Іван Степанович  – 

головний спеціаліст з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей 

23 Про надання статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування малолітнім Л.І., 

М.Х., М.Я. 

Занов’як Іван Степанович  – 

головний спеціаліст з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей 

24 Про перелік та характер розпоряджень міського 

голови, прийнятих між засіданнями виконавчого 

комітету з 20.08.2018 р. по 14.09.2018 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                             В. Рачук 
 


