
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергового засідання виконавчого комітету  

12 жовтня 2020 року 
№№ 
з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про надання статусу дитини-сироти 
малолітній Святській Т.З.  

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

2 Про встановлення опіки над малолітньою 
Святською Т.З. 

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

3 Про звільнення Артерчук Т.В. від 
повноважень піклувальника над 
неповнолітнім Столярчуком А.І. 

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

4 Про призначення Артерчука В.Г. 
піклувальником над неповнолітнім 
Столярчуком А.І. 

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 майна 
дітьми чи дітям 

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

7 Про надання згоди на зняття з реєстрації 
місця проживання неповнолітньої 
Кузніцової А.П. 

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

8 Про влаштування дітей на цілодобове 
перебування до закладів, які здійснюють 
інституційний догляд  і виховання дітей 

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

9 Про визначення місця проживання 
малолітньої Б.М. 

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

10 Про визначення місця проживання 
малолітньої Б.І. 

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

11 Про затвердження висновку служби у 
справах дітей про підтвердження місця 
проживання малолітніх  І.С. та І.Є. для 
тимчасового  виїзду за межі України 

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

12 Про призначення Сандуленко П.П. 
опікуном над малолітнім Сандуленком 
М.Ю. 

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



13 Про початок опалювального сезону 
2020/2021 року в комунальних бюджетних 
закладах м. Шепетівка з індивідуальними 
котельнями 

Степанець Людмила Анатоліївна – 
заступник начальника управління 
житлово-комунального господарства  

14 Про початок опалювального сезону 
2020/2021 року в м. Шепетівка  

Степанець Людмила Анатоліївна – 
заступник начальника управління 
житлово-комунального господарства  

15 Про повідомну реєстрацію змін до 
колективного договору Державного 
підприємства «Шепетівський лісгосп» 

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 розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності в 
м. Шепетівка 

Балицька Інна Володимирівна – головний 
спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури 

18 Житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – начальник 
відділу житлових питань та 
комунального майна – юрисконсульт 
управління житлово-комунального 
господарства 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        В.Рачук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


