
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

18 грудня 2018 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про наданнядозволу на 

відчуженнянерухомого майна, право 

користуванняякиммаютьдіти 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 
2 Про наданнядозволу на прийняття в дар 

житланеповнолітніми 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 
3 Про наданнядозволу на поділжитла, право 

користуванняякиммаютьдіти 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 
4 Про визначеннямісцяпроживаннямалолітніх 

П.Я. та П.М. 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 

5 Про визначеннямісцяпроживаннямалолітнього 

Д.Н. 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 

6 Про визначеннямісцяпроживаннямалолітніх 

Б.С. та Б.А. 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 

7 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітнього Я.Н. 

Занов’як Іван Степанович  – головний 

спеціаліст з питань опіки, піклування 

та усиновлення служби у справах дітей 

8 Про здійснення комплексної оцінки потреб 

сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та  здійснення соціального 

супроводу Шепетівським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Вінницька Тетяна Олександрівна – 

директор міського центру соціальних 

служби для сім’ї, дітей та молоді 

9 Щодо виключення з фонду захисної споруди 

цивільного захисту протирадіаційне укриття 

№ 87801 

Дмитрук Леонід Миколайович – 

 завідувач сектора з питань НС та ЦЗН 

10 Про повідомну реєстрацію змін та доповнень 

до діючого колективного договору 

виробничого підрозділу Локомотивне депо 

Шепетівка  

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  

11 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  

12 Про встановлення  плати  та надання 

пільгових умов на харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління освіти  

13 Про фінансування харчування учнів соціально 

незахищених та інших категорій, учнів 1-4 

класів, які  проживають на території міста 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління освіти  

14 Про затвердження Положення про організацію 

та проведення ярмарків у м. Шепетівці 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

15 Про погодження проекту додаткової угоди до 

договору про реалізацію інвестиційного 

проекту 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  



16 Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету від 26 листопада 2018 р. 

№ 342 «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 

2019 рік» 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

17 Про видалення зелених насаджень Підбережна Наталія Олександрівна – 

головний 

спеціаліступравлінняжитлово-

комунального господарства та з 

питань регулювання земельних 

відносин 

18 Про встановлення ПП «ПК «Форвард» 

тарифів на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії  

Цвіркун Павло Ігорович - 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з 

питань регулювання земельних 

відносин 

19 Про затвердження актів про визначення 

збитків 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу  

20 Про затвердження актів про визначення 

збитків 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу  

21 Про надання житловому будинку статусу 

«будинок садибного типу» 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 

юридичного відділу  

22 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради на І квартал 2019 р.  

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

23 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

24 Про переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним 

нормам, 

у жилі будинки 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 

архітектури   

25 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

26 Про встановлення тимчасових гаражів  

в м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 

архітектури   

27 Питання благоустрою міста  Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

28 Про проведення приписки громадян України 

2002 року народження до призовної дільниці  

у січні-березні 2019 року 

Дзюба Віктор Олександрович -  

заступник військового комісара 

Шепетівського об’єднаного міського 

військкомату 

29 Про засвідчення структури тарифів  ТОВ 

«Шепетівка Енергоінвест» 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

30 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між засіданнями 

виконавчого комітету з 22.11.2018 р. по 

17.12.2018 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                  В.Рачук 


