
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

22 листопада 2019 року 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про підтвердження місця 

проживання малолітнього Г.О. для 

тимчасового виїзду за межі України 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

2 Про надання дозволу на реєстрацію 

транспортних засобів, співвласниками  

яких є діти 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

3 Про надання статусу дитини-сироти 

неповнолітньому Петрушевському  О.О. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

4 Про влаштування неповнолітнього 

Петрушевського  О.О. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

5 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 усиновлення служби в 

справах дітей 

6 Про надання дозволу на придбання 

нерухомого майна дітьми чи дітям 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

7 Про визначення місця проживання 

малолітнього М.А. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

8 Про визначення місця проживання 

малолітнього М.І. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

9 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 

10 Про надання згоди на переведення будинку 

квартирного типу, в якому право 

користування квартирами мають діти, на 

будинок садибного типу 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

11 Про хід виконання програми фінансування 

заходів з реформування та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду   

Конончук Леонід Миколайович – 

головний спеціаліст з 

енергозбереження та 

енергоефективності 

12 Про повідомну реєстрацію змін та  

доповнень до колективного договору 

Шепетівської колійної машинної станції 

 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення 



13 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення 

14 Про фінансування харчування учнів 

соціально незахищених та інших категорій, 

учнів 1-4 класів, які проживають на 

території міста  

Басистюк Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління освіти 

15 Про внесення змін у рішення виконкому від 

19.04.2018 № 108 «Про ведення обліку дітей 

шкільного віку міста  та учнів» 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління освіти 

16 Про внесення змін у рішення виконкому від 

18.10.2018 № 303 «Про закріплення 

території  обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти міста» » 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 

головний спеціаліст управління освіти 

17 Про встановлення плати та надання 

пільгових умов за харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти на 2020 рік   

Скрипак Наталія Олександрівна – 

методист методичного кабінету 

управління освіти  

18 Про проект рішення сесії міської ради «Про 

бюджет міста Шепетівка на 2020 рік» 

Дрищ Василь Олексійович – начальник 

фінансового управління  

19 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – 

головний спеціаліст з житлових питань-

юрисконсультуправління житлово-

комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

20 Про видалення зелених насаджень Ружанська  Наталія Вікторівна– 

головний спеціаліст управління 

житлово-комунального господарства та 

з питань регулювання земельних 

відносин 

21 Про проведення конкурсу на визначення 

підприємства для здійснення функцій 

робочого органу з підготовки проведення 

конкурсів з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального 

користування  

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

22 Про встановлення режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери послуг 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

23 Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економічного 

розвитку  

24 Про розміщення зовнішньої реклами Остапчук Анатолій Анатолійович – 

начальник адміністративно-

комунальної інспекції 

25 Про забезпечення очистки доріг та 

тротуарів, прибудинкових територій м. 

Шепетівка від снігу та обробки їх 

протиожеледними матеріалами  

в осінньо-зимовий період 2019/2020 років 

Цвіркун Павло Ігорович - начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

26 Про передачу цегли, яка була у 

використанні з балансу Шепетівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

на баланс дитячо-юнацької спортивної 

школи управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту Шепетівської міської ради   

Стасюк Наталія Василівна – заступник 

міського голови  



27 Питання містобудування та архітектури Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

28 Про переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, 
у жилі будинки 

Донков Володимир Васильович – 

начальник  відділу містобудування та 
архітектури   

29 Про встановлення тимчасових гаражів  

в м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

30 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності  

в м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

31 Про надання житловому будинку статусу 

«будинок садибного типу» 

Григорчук Ганна Павлівна – головний 

спеціаліст юридичного відділу  

32 Про перелік та характер розпоряджень 

міського голови, прийнятих між 

засіданнями виконавчого комітету з 

17.10.2019 р. по 20.11.2019 р. 

Рачук Василь Іванович – керуючий 

справами виконавчого комітету  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету              В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


