
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

 

21 лютого 2019 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання статусу дитини-сироти 

неповнолітньому Мендзилевському В.Ю. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

2 Про встановлення піклування над 

неповнолітнім Мендзилевським В.Ю. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

3 Про наданнядозволу на 

відчуженнянерухомого майна, право 

користуванняякиммаютьдіти 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

4 Про наданнядозволу на даруванняжитла 

дітям  

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 малолітньої К.А. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

6 Про визначення місця проживання 

малолітньої К.А. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

7 Про надання згоди на переведення будинку, 

в якому право користування квартирами 

мають діти, з квартирного типу на будинок 

садибного типу 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

8 Про затвердженнявисновкуслужби у справах 

дітей про 

підтвердженнямісцяпроживаннядитини для 

тимчасовоговиїзду за межіУкраїни 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

9 Про надання згоди на надання амбулаторної 

психіатричної допомоги дитині 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

10 Про надання згоди на проведення 

психіатричного огляду дитини 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

11 Про підсумки роботи за 2018 рік щодо 

розгляду звернень громадян у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради 

Новачук Ольга Богданівна – начальник 

загального відділу  

12 Про організацію діловодства та хід 

роботи з контрольними документами 

в апараті Шепетівської міської ради, 

її виконавчому комітеті та виконавчих 

органах 

Новачук Ольга Богданівна – начальник 

загального відділу  



13 Про повідомну реєстрацію колективних 

договорів та змін і доповнень до чинних 

колективних договорів    

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального захисту 

населення  

14 Про затвердження вартості харчування для 

дітей з інвалідність по Шепетівському 

центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Панчук Анжеліка Володимирівна – 

директор Шепетівського центру 

комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

15 Про затвердження складу конкурсного 

комітету по визначенню перевізників 

пасажирів на регулярних маршрутах  

загального користування м. Шепетівки   

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

16 Про оголошення конкурсу на перевезення 

пасажирів в міському автомобільному 

транспортні загального користування на 

маршрути №№ 2, 5, 6-А   

 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

17 Про дострокове розірвання договору на  

перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом  на маршруті № 12 

«Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс»  

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

18 Про оголошення конкурсу на перевезення 

пасажирів в міському автомобільному 

транспортні загального користування на 

маршрут № 12 «Залізничний вокзал – Д/к 

«Імпульс»  

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

19 Про затвердження Положення та 

встановлення тарифів на надання платних 

послуг Шепетівськими міськими 

бібліотеками 

Рижак Світлана Миколаївна – 

спеціаліст І категорії відділу культури  

20 Про видалення зелених насаджень Підбережна Наталія Олександрівна – 

головний спеціаліступравлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

21 Про затвердження складу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

22 Про склад координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної політики і попередження 

торгівлі людьми 

Стасюк Наталія Василівна – заступник 

міського голови  

23 Про затвердження переліку підприємств, 

організацій та установ, у яких порушники 

відбуватимуть адміністративне стягнення у 

виді громадських робіт  

 

Цвіркун Павло Ігорович – 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

24 Про затвердження переліку підприємств, 

організацій та установ, у яких засуджені 

відбуватимуть покарання у виді громадських 

робіт  

Цвіркун Павло Ігорович – 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

25 Питання містобудування та архітектури 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 Про розміщення тимчасових споруд для Донков Володимир Васильович – 



провадження підприємницької діяльності в 

м. Шепетівка 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

28 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

29 Про відведення місць для розміщення дошок 

оголошень для розповсюдження матеріалів 

передвиборної агітації на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

30 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між засіданнями 

виконавчого комітету з 17.01.2019 р. по 

20.02.2019 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                  В.Рачук 


