
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

чергового засідання виконавчого комітету  

 
21 травня 2020 року 

 
 

№№ 
з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання дозволу на відчуження 
майна,право власності на яке,чи 
право користування яким мають діти  

Занов’як Іван Степанович – заступник 
– завідувача сектора з питань опіки, 
піклування та усиновлення служби в 
справах дітей 

2 Про надання дозволу на дарування 
нерухомого майна дітям 

Занов’як Іван Степанович – заступник 
– завідувача сектора з питань опіки, 
піклування та усиновлення служби в 
справах дітей 

3 Про надання дозволу на поділ 
нерухомого майна, право 
користування яким мають діти 

Занов’як Іван Степанович – заступник 
– завідувача сектора з питань опіки, 
піклування та усиновлення служби в 
справах дітей 

4 Про надання дозволу на укладання 
спадкового договору щодо 
нерухомого майна,право 
користування яким мають діти 

Занов’як Іван Степанович – заступник 
– завідувача сектора з питань опіки, 
піклування та усиновлення служби в 
справах дітей 

5 Про діяльність громадських 
об’єднань міста Шепетівка у 2019 
році 

Драпуля Наталя В’ячеславівна  

6 Про виконання управлінням у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
повноважень у сфері сприяння 
багатодітним сім’ям   

Гайдай Алла Олексіївна – начальник 
відділу у справах сім’ї та молоді 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

7 Про надання дозволу на реалізацію та 
списання продуктів харчування в 
закладах освіти м.Шепетівки  

Грейман  Інна В’ячеславівна – юрист 
управління освіти Шепетівської 
міської ради 

8 Про внесення змін до рішення №100 
від 29.04.2020 

Остапчук Анатолій Анатолійович – 
начальник адміністративно-
комунальної інспекції 

9 Про визначення видів оплачуваних 
суспільно-корисних робіт для 
порушників, на яких  судом 
накладено адміністративне стягнення 
у вигляді суспільно-корисних робіт та 
переліку об’єктів для відбування 
порушниками таких робіт. 

Бабась Ганна Іванівна – начальник 
юридичного відділу 

10 Про затвердження складу 
адміністративної комісії при 

Бабась  Ганна Іванівна – начальник 
юридичного відділу 



виконавчому комітеті Шепетівської 
міської ради 

11 Про комісію з питань виплати 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для 
деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України та 
членів їх сімей, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав та членів їх сімей; для 
внутрішньо переміщених осіб,які 
захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України 

Білас Сергій Григорович – начальник 
управління праці та соціального 
захисту населення 

12 Про повідомну реєстрація 
колективного договору 
Шепетівського міського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Хмельницької області 

Білас Сергій Григорович – начальник 
управління праці та соціального 
захисту населення 

13 Про надання дозволу на безоплатне 
надання соціальної допомоги вдома 
Шепетівського територіального 
центру 

Білас Сергій Григорович – начальник 
управління праці та соціального 
захисту населення 

14 Питання благоустрою міста Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування та 
архітектури 

15 Про встановлення тимчасових 
гаражів в м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування та 
архітектури 

16 Про розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької 
діяльності в м.Шепетівка 

Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування та 
архітектури 

17 Про затвердження складу 
громадської комісії з житлових 
питань  

Вержбицька Альона Юріївна – 
головний спеціаліст з житлових – 
юрисконсульт управління житлово-
комунального господарства та з питань 
регулювання земельних відносин 

19 Про видалення зелених насаджень Ружанська Наталія Вікторівна – 
головний спеціаліст управління 
житлово-комунального господарства та 
з питань регулювання земельних 
відносин 

20 Про погодження проведення зміни 
розміру нарахувань за послуги з 
централізованого опалення для 
населення за квітень 2020року 

Гудзик Юрій Андрійович – начальник 
управління житлово-комунального 
господарства та з питань регулювання 
земельних відносин  

21  Про внесення доповнення до рішення 
виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради №28 від 30.01.2020 «Про 
затвердження граничних показників 

Гудзик Юрій Андрійович – начальник 
управління житлово-комунального 
господарства та з питань регулювання 
земельних відносин 



вартості послуг до бюджетної 
програми з Благоустрою міста» 

22 Про затвердження складу комісії з 
розгляду питань, пов’язаних з 
відключенням споживачів від мереж 
централізованого теплопостачання 

Гудзик Юрій Андрійович – начальник 
управління житлово-комунального 
господарства та з питань регулювання 
земельних відносин 

23 Про комісію з перейменування 
вулиць,площ і провулків у місті 
Шепетівка 

Пісарцов Дмитро Валерійович – 
головний спеціаліст відділу 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю  

24 Перелік розпоряджень міського 
голови, прийнятих між засіданнями 
виконкому з 24.03.2020р. по 
15.06.2020р. 
 

Рачук Василь Іванович – керуючий 
справами виконавчого комітету 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету         В.Рачук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕР 
Розпоряджень міського голови, прийнятих між засіданнями виконкому з 

24.03.2020р. по 15.06.2020р. 
№ Назва розпорядження  Номера і дата 

документа  
Примітка  

1 Про внесення змін до бюджету 
м.Шепетівка на 2020р. 

№49-2020р. від 
24.03.2020р  

 

2 Про надання допомоги на 
поховання деяких категорій 
осіб, виконавцю волевиявлення 
померлого або осіб, яка 
зобов’язалася поховати 
померлого 

№50-2020р. від 
25.03.2020р 

 

3 Про внесення змін до 
кошторису загального фонду 
КПКВК 0210150 
(Організаційне,інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності міської ради та їх 
виконавчих органів  ) 

№51-2020р. від 
30.03.2020р. 

 

4 Про скликання LXXI 
(позачергової) сесії міської ради 
VII скликання 

№52-2020р. від 
02.04.2020р. 

 

5 Про підготовку на проведення в 
місті заходів до Великодніх 
свят 

№53-2020р. від 
06.04.2020р. 

 

6 Про відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг родинам Героїв 
Небесної Сотні 

№54-2020р. від 
07.04.2020 р. 

 

7 Про відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг сім’ям загиблих 
учасників АТО/ООС   

№55-2020р. від 
07.04.2020р 

 

8 Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020рік 
із змінами  

№56-2020р. від 
07.04.2020р. 

 

9 Про нагородження Олійника 
Анатолія Тимофійовича 

№57-2020р від 
18.04.2020р. 

 

10 Про чергування працівників 
виконавчого комітету у вихідні 
та святкові дні 18-20 квітня 
2020року 

№58-2020р. від 
08.04.2020р. 

 

11 Про внесення змін до 
кошторису загального фонду 
КПКВК 0217461 (Утримання та 

№59-2020р. від 
10.04.2020р. 

 



розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету) 

12 Про скликання дистанційного 
засідання LXXII (позачергової) 
сесії міської ради VII скликання 

№60-2020р. від 
10.04.2020р 

 

13 Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік 
із змінами 

№61-2020р. від 
14.04.2020р. 

 

14 Про надання допомоги на 
поховання деяких категорій 
осіб, виконавцю волевиявлення 
померлого або осіб, яка 
зобов’язалася поховати 
померлого  

№62-2020р. від 
16.04.2020р. 

 

15 Про утворення міського 
оперативного штабу з 
координації дій щодо 
проведення заходів з 
попередження та мінімізації 
можливих негативних наслідків 
пов’язаних з пожежною 
небезпекою у 2020році 

№63-2020р. від 
16.04.2020р. 

 

16 Про чергування працівників 
виконавчого комітету у вихідні 
та святкові дні 01-03, 09-11 
травня 2020року 

№64-2020р. від 
24.04.2020р. 

 

17 Про надання одноразової 
грошової допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил та членам сімей загиблих 
учасників АТО/ООС 
мешканцям м.Шепетівки 

№65-2020р. від 
24.04.2020р. 

 

18 Про скликання LXXIII 
(позачергової) сесії міської ради 
VII скликання  

№66-2020р. від 
24.04.2020р. 

 

19 Про заходи з нагоди 
відзначення 75-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 

№67-2020р. від 
05.05.2020р. 

 

20 Про відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг родинам Героїв 
Небесної Сотні 

№68-2020р. від 
05.05.2020р. 

 

21 Про відшкодування витратна №69-2020р. від  



оплату житлово-комунальних 
послуг сім’ям загиблих 
учасників АТО/ООС  

05.05.2020р.  

22 Про надання одноразової 
грошової допомоги матерям 
загиблих учасників АТО/ООС 
до Дня матері 

№70-2020р. від 
05.05.2020р. 

 

23 Про створення комісії з 
приймання-передачі майна та 
матеріальних цінностей  

№71-2020р. від 
07.05.2020 

 

24 Про вшанування  пам’яті жертв 
політичних репресій в місті у 
2020році  

№72-2020р. від 
12.05.2020року 

 

25 Про реалізацію комплексної 
послуги «єМалятко» в Центрі 
надання адміністративних 
послуг 

№74-2020р. від 
15.05.2020року 

 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету         В.Рачук  
 
 


