
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

19вересня 2019 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання дозволу на відчуження 

нерухомого майна, право власності на яке, чи 

право користування яким мають діти. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

2 Про надання дозволу на дарування 

нерухомого майна дітям. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

3 Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітній Огойко 

Д.І. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

4 Про влаштування малолітньої Огойко Д.І. Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

5 Про надання статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування, малолітнім 

Степасюку Ар. І., Степасюк А.В. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

6 Про влаштування малолітніх Степасюка Ар. 

І., Степасюк А.В. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

7 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 

8 Про визначення місця проживання 

малолітнього В.М. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

9 Про визначення місця проживання 

малолітнього С.М. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

10 Про визначення місця проживання 

малолітніх Ш.О., Ш.Д. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

11 Про затвердженнявисновкуслужби у справах 

дітей про 

підтвердженнямісцяпроживаннямалолітнього 

М.Д. для тимчасовоговиїзду за межіУкраїни 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

12 Про затвердженнявисновкуслужби у справах 

дітей про 

підтвердженнямісцяпроживаннямалолітньої 

П.Д. для тимчасовоговиїзду за межіУкраїни. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 



13 Про внесення змін в додаток № 2 до рішення 

виконавчого комітету від 7.08.019 року № 

204. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

14 Про надання дозволу на поділ житла, право 

користування яким мають діти. 

Занов’як Іван Степанович – заступник 

– завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

15 Про стан підготовки закладів освіти до 

нового 2019-2020 навчального року 

Басистюк Людмила Дмитрівна– 

головний спеціаліст управління освіти  

16 Про затвердження фактичної мережі закладів 

загальної середньої та середньої освіти 

м.Шепетівки на 2019-2020 навчальний рік 

Музика Тетяна Василівна – заступник 

начальника управління освіти 

17 Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 18 

лютого 2016 року №37 «Про визначення 

номенклатури, норми накопичення місцевого 

матеріального резерву м.Шепетівки» 

Дмитрук Леонід Миколайович – 

завідувач сектора з питань НС та ЦЗН 

18 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю 

Білас Сергій Григорович начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення 

19 Про повідомну реєстрацію змін і доповнень 

до чинного колективного договору 

Шепетівського дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) №3 «Ластівка» 

Білас Сергій Григорович начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення 

20 Про затвердження Порядку встановлення та 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних 

та інформаційних дощок на території міста 

Шепетівки 

Джус Світлана Миколаївна– 

начальник відділу культури 

21 Про розміщення зовнішньої реклами Остапчук Анатолій Анатолійович- 

начальник адміністративно-

комунальної інспекції 

22 Про видалення зелених насаджень Ружанська  Наталія Вікторівна– 

головний спеціаліст управління 

житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних 

відносин 

23 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – 

головний спеціаліст з житлових 

питань-юристконсультуправління 

житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних 

відносин 

24 Про затвердження кошторисної документації 

на капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Ігоря Сікорського в 

м.Шепетівка Хмельницької області 

(корегування) 

Цвіркун Павло Ігорович– начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

25 Про затвердження кошторисної документації 

на капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Л.Шевцової в 

м.Шепетівка Хмельницької області 

(коригування) 

Цвіркун Павло Ігорович– начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

26 Питання містобудування та архітерктури Донков Володимир Васильович–

начальник відділу містобудування та 



архітектури 

27 Про надання адрес об’єктам нерухомого 

майна, які є власністюМіністерства Оборони 

України 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

28 Про переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним 

нормам у жилі будинки 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

29 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

30 Про встановлення тимчасових гаражів в 

м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

31 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

32 Про виправлення описки в рішенні №224 від 

15.08.2019року 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

33 Про надання поворотної фінансової 

допомоги на встановлення індивідуального 

опалення  

Конончук Леонід Миколайович – 

головний спеціаліст з 

енергозбереження та 

енергоефективності 

34 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради на IV квартал 

2019р. 

Рачук Василь Іванович – керуючий 

справами виконавчогокомітету 

35 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між засіданнями 

виконавчого комітету з 19.04.2019 р. по 

16.05.2019 р. 

Рачук Василь Іванович – керуючий 

справами виконавчогокомітету 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету              В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


