
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергового засідання виконавчого комітету  
 

23 грудня  2020 року 
 

№№ 
з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про затвердження переліку видів 
громадських робіт та переліку 
роботодавців, за участю яких планується 
організація громадських робіт на 2021 рік 

Ребекевша Олександр  – директор 
Шепетівської міськрайонної 
філії Хмельницького ОЦЗ                                                              

 2 Про схвалення проєкту рішення «Про 
бюджет Шепетівської міської 
територіальної громади на 2021 рік» 

Дрищ Василь Олексійович- начальник 
фінансового управління  

3 Про фінансування харчування учнів 
соціально незахищених та інших  
категорій, учнів 1-4 класів, які 
проживають на  території міста, 
територіальної громади 

Басистюк Людмила Дмитрівна – 
головний спеціаліст управління освіти   

4 Про встановлення розміру плати за 
навчання у дитячій музичній школі 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 

5 Про встановлення розміру плати за 
навчання у дитячій художній школі 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 

6 Про встановлення розміру вартості 
навчання в Шепетівській дитячій 
художній школі та в Шепетівській 
дитячій музичній школі для дітей з 
Судилківської громади 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 

7 Про встановлення розміру вартості 
навчання в Шепетівській дитячій 
художній школі  для дітей з Ленковецької 
громади 

Джус Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури 

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

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

9  Про надання дозволу на придбання майна  
дітям 
 

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

10  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 

11  Про влаштування в обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Щасливе дитинство» малолітньої 
Вікторії П’янюк   

  

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

12 Про повідомну реєстрацію колективного 
договору КУ «Шепетівський парк 
культури і відпочинку»           

Білас Сергій Григорович – начальник 
управління праці та соціального 
захисту населення 



13 Про затвердження плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на  
2021 рік 

Гринь Олександр Михайлович – 
начальник управління економіки, 
підприємництва та підтримки 
інвестицій 

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

15 Про відпуск матеріальних цінностей Кикоть Микола Юрійович – завідувач 
сектора з питань НС та ЦЗН 

16 Про передачу на баланс комунальному 
підприємству «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство» бетонно-
цементних рельєфних урн 

Рибачук Галина Петрівна – начальник 
відділу бухгалтерського обліку 

 
 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету                 Наталія БІЛАС 


