
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету (позачерговий) 

 
15 березня 2019 року 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про використання місцевого 

матеріального резерву для ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації 

Дмитрук Леонід Миколайович – 

завідувач сектора з питань НС та 

ЦЗН 

2 Про створення комісії по передачі 
майна територіальної громади  

м. Шепетівка 

Вихівський Володимир 
Броніславович – перший 

заступник міського голови 

3 Про надання дозволу на відчуження 

нерухомого майна, право 

користування яким мають діти 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 

4 Про надання дозволу на дарування 

житла дітям 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 

5 Про надання дозволу на поділ 

нерухомого майна, право 

користування яким мають діти 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 

6 Про надання статусу дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, малолітнім  
Галецькій К.Б., Галецькій В.Б. 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 

7 Про встановлення опіки над 

малолітніми Галецькою К.Б., 

Галецькою В.Б. 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 

8 Про встановлення порядку участі 

батька у вихованні малолітньої К.Ю. 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 

9 Про встановлення порядку участі 

матері у вихованні малолітнього В.О. 

Занов’як Іван Степанович – 

заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 
усиновлення служби в справах 

дітей 



10 Про надання статусу дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

Занов’як Іван Степанович – 
заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах 
дітей 

11 Про продовження терміну 
перебування у Хмельницькому 

обласному спеціалізованому будинку 

дитини «Берізка» малолітнього 
Рибчинського Д.Ю. 

Занов’як Іван Степанович – 
заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах 
дітей 

12 Про визначення місця проживання 
малолітнього М.Ден. 

Занов’як Іван Степанович – 
заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах 
дітей 

13 Про визначення місця проживання 
малолітньої М.Дар. 

Занов’як Іван Степанович – 
заступник – завідувач сектора з 

питань опіки, піклування та 

усиновлення служби в справах 
дітей 

 
 

 

Керуючий справами  
виконавчого комітету                В.Рачук 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


