
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету  

 

10 грудня  2020 року 

 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 1. 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 

2 2. 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 

3 3. Про надання дозволу на передачу в оренду 

нерухомого майна, право власності на яке 

мають діти 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

4 4. Про визначення місця проживання 

малолітньої Б.Д. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

5 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 6. 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 

7 7. Про надання згоди на зняття з реєстрації 

місця проживання малолітнього  С.М. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

8 8. Про визначення місця проживання 

малолітньої Б.І. 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

9 9. Про встановлення порядку участі батька у 

вихованні малолітнього С.А. 

 

Занов’як Іван Степанович – заступник – 

завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби в 

справах дітей 

10 Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету № 171 від 27.07.2020 року 

Купрацевич Катерина Василівна – 

начальник служби в справах дітей 

11 Про роботу Шепетівського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

щодо здійснення соціального супроводу та 

облік сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах 

Вінницька Тетяна Олександрівна – 

начальник Шепетівського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

12 Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 24 

вересня 2015 року № 204 «Про комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій» 

Кикоть Микола Юрійович – завідувач 

сектора з питань НС та ЦЗН 



13 Про затвердження складу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради 

Григорчук Ганна Павлівна – головний 

спеціаліст юридичного відділу  

14 Про затвердження складу громадської 

комісії з житлових питань та «Положення 

про громадську комісію з житлових питань 

при виконавчому комітеті Шепетівської 

міської ради» 

Вержбицька Альона Юріївна –  

начальник відділу житлових питань та 

комунального майна  – юрисконсульт 

управління житлово-комунального 

господарства  

15 Про встановлення плати та надання 

пільгових умов за харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти в Шепетівській 

міській територіальній громаді на 2021 рік 

Тихончук Людмила Іванівна – 

начальник міського управління освіти 

16 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради на І квартал 2021 

року 

Білас Наталія Іванівна – керуючий 

справами виконавчого комітету  

17 Про повідомну реєстрацію змін та 

доповнень до чинного колективного 

Шепетівського дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) № 3 «ластівка» 

Хмельницької області     

Білас Сергій Григорович – начальник 

управління праці та соціального захисту 

населення 

18 Про розміщення зовнішньої реклами в місті Остапчук Анатолій Анатолійович – 

начальник адміністративно-комунальної 

інспекції 

19 Про видалення зелених насаджень Ружанська Наталія Вікторівна – 

головний спеціаліст-економіст відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

міста управління ЖКГ 

20 Про встановлення скоригованих тарифів на 

теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) та послуги 

з постачання теплової енергії  для 

Шепетівського підприємства теплових 

мереж 

Ґудзик Юрій Андрійович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства 

21 Про встановлення тарифу на послугу з 

поводження з рідкими побутовими 

відходами  

Ґудзик Юрій Андрійович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства 

23 Про переведення дачних і садових 

будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі будинки  

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

24 Питання благоустрою міста  Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

25 Про розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м. Шепетівка   

Донков Володимир Васильович – 

начальник відділу містобудування та 

архітектури 

26 Про організацію та проведення  

новорічно-різдвяного ярмарку 

Гринь Олександр Михайлович – 

начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

 

 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету                              Наталія БІЛАС 

 


