
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

17жовтня 2019 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, неповнолітньому 

Котвіцькому О.О. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

2 Про влаштування неповнолітнього 

Котвіцького О.О. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

3 Про визначення місця проживання 

малолітнього Б.К. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

4 Про надання згоди на надання амбулаторної 

психіатричної допомоги дитині 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

5 Про визначення місця проживання 

малолітньої Р.Д. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

6 Про повернення малолітнього Рибчинського 

Д.Ю. матері. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

7 Про визначення місця проживання 

малолітньої П.К. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

8 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітньої С.Б. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

9 Про надання дозволу на відчуження 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 

10 Про надання дозволу на придбання 

нерухомого майна дітьми чи дітям 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

11 Про надання дозволу на поділ житла, право 

користування яким мають діти. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

12 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 усиновленняслужби в 

справах дітей 



13 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітньої Р.Д. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

14 Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітньої Ш.Д. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

15 Про визначення місця проживання 

малолітнього С.Б. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

16 Про зміну порядку участі батька у вихованні 

малолітнього Г.В. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

17 Про надання згоди на роз’єднання сестер 

при усиновленні малолітньої Зінчук М.М. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

18 Про надання повноважень посадовим 

особам органу опіки та піклування на 

складання протоколів та оформлення 

матеріалів про адміністративні 

правопорушення 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновленняслужби в 

справах дітей 

19 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення 

20 Про повідомну реєстрацію колективних 

договорів та змін і доповнень до чинного 

колективного договору  

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення 

21 Про затвердження розміру відшкодування 

вартості навчання в Шепетівській дитячій 

художній школі та в Шепетівській дитячій 

музичній школі для дітей з об’єднаних 

територіальних громад з вересня по грудень 

2019 року 

Джус Світлана Миколаївна – начальник 

відділу культури 

22 Про встановлення режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери послуг 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

23 Про продовження строку договору на 

перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на маршруті № 7 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

24 Про розміщення зовнішньої реклами Остапчук Анатолій Анатолійович – 

начальник адміністративно-

комунальної інспекції 

25 Про видалення зелених насаджень Ружанська  Наталія Вікторівна– 

головний спеціаліст управління 

житлово-комунального господарства та 

з питань регулювання земельних 

відносин 

26 Про встановлення тарифів (структури)на 

централізоване водопостачання, на 

централізоване водовідведення, на 

централізоване водовідведення для суб’єктів 

Цвіркун Павло Ігорович– начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 



господарювання у сфері централізованого 

водовідведення та затвердження структури 

тарифу на централізоване водопостачання, 

на централізоване водовідведення, на 

централізоване водовідведення для суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого 

водовідведення для Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства   

27 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

28 Про встановлення тимчасових гаражів  

в м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

29 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

30 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності  

в м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділумістобудування та 

архітектури 

31 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – 

головний спеціаліст з житлових питань-

юрисконсультуправління житлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

32 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між 

засіданнями виконавчого комітету з 

19.09.2019 р. по 16.10.2019 р. 

Рачук Василь Іванович – керуючий 

справами виконавчогокомітету 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету              В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


