
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  
 

21 вересня  2020 року 
 

№№ 
з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання згоди на госпіталізацію до закладу з 
надання психіатричної допомоги малолітнього 
Г.С. 

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

2 Про надання дозволу на зміну прізвища 
малолітнього Бєлоуса М.В. 

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

3 Про затвердження висновку служби у справах 
дітей про підтвердження місця проживання  
неповнолітньої Б.А. та малолітньої Б.З. для 
тимчасового виїзду за межі України 

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

4 Про надання дозволу на отримання дітьми чи від 
імені дітей грошової компенсації за належне їм для 
отримання жиле приміщення, як членам сімей 
військовослужбовців 

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

5 Про влаштування дітей на цілодобове 
перебування до пансіонату Гімназії №5 
Шепетівської міської ради 
 

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

6 Про надання дозволу на відчуження майна,право 
користування яким мають діти 

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

7 Про влаштування малолітнього О.М. на 
цілодобове перебування до пансіонату Гімназії 
№5 Шепетівської міської ради 

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

8 Про стан підготовки закладів освіти до нового 
2020-2021 навчального року 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 
головний спеціаліст управління 
освіти Шепетівської міської ради 

9 Про затвердження фактичної мережі закладів 
середньої, дошкільної та позашкільної освіти 
м.Шепетівка на 2020-2021 навчальний рік 

Музика Тетяна Василівна – 
заступник начальника управління 
освіти Шепетівської міської ради 

10 Про внесення змін у рішення виконавчого 
комітету від 25.11.2019 № 330 «Про 
встановлення плати на надання пільгових умов за 
харчування дітей в закладах дошкільної освіти на 
2020 рік» 

Скрипак Надія Олександрівна – 
методист управління освіти 
Шепетівської міської ради 

11 Про встановлення режиму роботи об’єктів 
торгівлі та сфери послуг 

Гринь Олександр Михайлович – 
начальник управління економіки, 
підприємства та підприємницької 
діяльності 

12 Про затвердження розміру вартості навчання в 
Шепетівській дитячій художній школі для дітей з 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 



Плесенської ОТГ 
13 Про затвердження розміру вартості навчання в 

Шепетівській дитячій художній школі та в 
Шепетівській дитячій музичній школі для дітей з 
Судилківської ОТГ 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 

14 Про затвердження розміру вартості навчання в 
Шепетівській дитячій художній школі для дітей з 
Ленковецької ОТГ 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 

15 Про повідомну реєстрацію колективного 
договору Комунального закладу культури 
«Музей пропаганди» Хмельницької обласної 
ради 

Білас Сергій Григорович – 
начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

16 Про надання дозволу для зарахування в 
Шепетівський центр комплексної реабілітації для 
дітей з інвалідністю 

Білас Сергій Григорович – 
начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

17 Про відведення місць для розміщення дошок 
оголошень для розповсюдження матеріалів 
передвиборчої агітації на місцевих виборах 25 
жовтня 2020 року 

Рачук Василь Іванович – 
керуючий справами виконавчого 
комітету 

18 Про план роботи виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради на IV квартал 2020р. 

Рачук Василь Іванович – 
керуючий справами виконавчого 
комітету 

19 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 

Григорчук Ганна Павлівна – 
головний спеціаліст юридичного 
відділу 

20 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та 
послуги з постачання теплової енергії   
Шепетівського підприємства теплових мереж 

Гудзик Юрій Андрійович – 
начальник  
управління житлово-комунального 
господарства 

21 Про затвердження питомих норм річного 
споживання теплової енергії на опалення 
житлових будов усіх форм власності, бюджетних 
організацій та інших споживачів, залежно від 
кількості поверхів на 1 кв.м загальної площі 
Шепетівському підприємству теплових мереж. 

Гудзик Юрій Андрійович – 
начальник  
управління житлово-комунального 
господарства 

22 Про погодження річного плану виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 
на 2020р. Шепетівському підприємству теплових 
мереж 

Гудзик  Юрій Андрійович – 
начальник  
управління житлово-комунального 
господарства 

23 Про погодження температурних графіків 
Шепетівському підприємству теплових мереж 

Гудзик Юрій Андрійович – 
начальник  
управління житлово-комунального 
господарства 

24 Про видалення зелених насаджень Ружанська Наталя Вікторівна – 
головний спеціаліст-економіст 
відділу утримання та розвитку 
інфраструктури міста управління 
ЖКГ 

25 Про розміщення зовнішньої реклами в місті Остапчук Анатолій Анатолійович 
– начальник адміністративно-
комунальної інспекції 

26 Про переведення дачних і садових будинків, що 
відповідають державним будівельним нормам у 

Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування 



жилі будинки та архітектури 
27 Про встановлення тимчасових гаражів  

в м. Шепетівка 
Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування 
та архітектури 

28 Про розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності в 
м.Шепетівка Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування та архітектури 

Донков Володимир Васильович – 
начальник відділу містобудування 
та архітектури 

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

30 Про перелік та характер розпоряджень міського 
голови, прийнятих між засіданнями виконавчого 
комітету з 20.08.2020 р. по 18.09.2020 р. 

 Рачук Василь Іванович – 
керуючий справами виконавчого 
комітету 

 
 
 
Керуючий справами  виконавчого комітет                         В.Рачук  
 


