
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

20  червня 2019 року 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про припинення опіки над дітьми та 

повернення їх матері 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

2 Про визначення місця проживання 

малолітньої  Г.С. 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

3 Про визначення місця проживання 

малолітньої  О.А. 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

4 Про визначення місця проживання 

малолітнього  С.Д. 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

5 Про визначення місця проживання 

малолітньої  Ч.Є. 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

6 Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про підтвердження місця 

проживання малолітнього К.Б. для 

тимчасового виїзду за межі України 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник 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 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

8 Про надання дозволу на 

відчуженнянерухомого майна, право 

власності на яке, чи право користування 

яким мають діти 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

9 Про діяльність громадських об’єднань міста 

Шепетівки у 2018 році 

Драпуля Наталія В’ячеславівна – 

начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

10 Про роботу КНП «Шепетівський МЦПМСД 

Шепетівської міської ради» за звітний 

період 2018 року 

Градомський Віталій Валетинович – 

директор КНП «Шепетівський 

МЦПМСД Шепетівської міської ради» 

11 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  

12 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  

13 Про повідомну реєстрацію колективного 

договору  Шепетівського професійного 

ліцею 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення  

14 Про затвердження контингенту та мережі 

учнів дитячої художньої школи на 2019-

2020 навчальний рік 

Джус Світлана Миколаївна – начальник 

відділу культури  

15 Про затвердження контингенту та мережі 

учнів дитячої музичної  школи на 2019-2020 

навчальний рік 

Джус Світлана Миколаївна – начальник 

відділу культури  

16 Про видалення зелених насаджень Ружанська Наталія Вікторівна – 

головний 

спеціаліступравлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 



регулювання земельних відносин 

17 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – 

головний спеціаліст з житлових питань 

- юрисконсультуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

18 Про затвердження проектної документації 

на будівництво водопровідної мережі по 

вул. Горького та провулку Гоголя 

Цвіркун Павло Ігорович – 

начальникуправлінняжитлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

19 Про розміщення зовнішньої реклами в місті Остапчук Анатолій Анатолійович – 

начальник адміністративно-

комунальної інспекції 

20 Про встановлення меморіальної дошки Стасюк Наталія Василівна – заступник 

міського голови 

21 Про переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

22 Про встановлення тимчасових гаражів Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

23 Питання благоустрою міста  Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

24 Питання містобудування та архітектури 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 затвердження типу будиночків для 

ярмаркового містечка в м. Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

27 Про затвердження нової редакції 

пояснювальної записки до «Комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м. Шепетівка»     

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

28 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради на ІІІ квартал 

2019 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету 

29 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між 

засіданнями виконавчого комітету з 

17.05.2019 р. по 19.06.2019 р. 

Рачук Василь Іванович  – керуючий 

справами виконавчого комітету 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету        В.Рачук  

 

 

 


