
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

 

29 березня 2019 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про роботу сектора з питань ДАБК 

Шепетівської міської ради 

Малик Михайло Петрович – завідувач 

сектора з питань Державного 

архітектурно-будівельного контролю 

2 Про внесення змін у рішення виконкому від 

18.12.2018 № 372 

Басистюк  Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління освіти  

3 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – 

головний спеціаліст з житлових питань-

юрисконсульт управління житлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

4 Про повідомну реєстрацію колективного 

договору ДП «Шепетівський лісгосп»  

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  

5 Про видалення зелених насаджень Підбережна Наталія Олександрівна – 

головний спеціаліст управління 

житлово-комунального господарства та 

з питань регулювання земельних 

відносин 

6 Про створення комісії для приймання-

передачі вуличної водопровідної мережі по 

вул. Максима Залізняка від житлового 

будинку № 1 по вул. Максима Залізняка до 

житлового будинку № 25 по вул. Максима 

Залізняка та до місця врізки в міські 

водопровідні мережі  

Цвіркун Павло Ігорович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

7 Про проведення щорічної акції «За чисте 

довкілля» та Дня довкілля міста Шепетівки 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

8 Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради № 28 від 06.02.2019 р. «Про 

затвердження граничних показників 

вартості послуг до бюджетної програми з 

благоустрою міста» 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

9 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

10 Про переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним 

нормам,  у жилі будинки 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

11 Про встановлення тимчасових гаражів в  

м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

12 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 



12 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

14 Про затвердження акту приймання-передачі 

майна 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку 

15 Про визначення тимчасового перевізника на 

міському маршруті № 12 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку 

16 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради на ІІ квартал 

2019 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

17 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між 

засіданнями виконавчого комітету з 

21.02.2019 р. по 26.03.2019 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                  В.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


