
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
  засідання виконавчого комітету  

17 червня 2021 року 

№№ 

з/п 

Назва  питання Доповідає 

1 Про розміщення зовнішньої реклами в місті  Остапчук Анатолій Анатолійович - начальник 

адміністративно-комунальної інспекції 

2 Про розміщення зовнішньої реклами в місті Остапчук Анатолій Анатолійович - начальник 

адміністративно-комунальної інспекції 

3 Про надання дозволу ТОВ «АТБ-Маркет» на 

облаштування прилеглої території за адресою 

м.Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 38 А  

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

4 Про надання дозволу ФОП Костюк О.Б. на 

облаштування за власні кошти бруківкою 

прилеглої території до салону-краси за 

адресою: м.Шепетівка, пр.Миру, 36а 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

5 Про надання дозволу фізичній особі Личику 

О.О. на облаштування за власні кошти 

бруківкою доріжку до стоматологічного 

кабінету за адресою: м.Шепетівка, пр.Миру, 

10а, 1/1 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

6 Про затвердження акту приймання-передачі 

основних засобів з балансу виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради на баланс 

Шепетівського комунального водопровідно-

каналізаційного господарства 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

7 Про встановлення тарифів на послугу з 

поводження з твердими побутовими відходами 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

8 Про видалення зелених насаджень Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

9 Про затвердження проектно-кошторисної 

документації на об’єкт «Встановлення 

дитячого спортивного майданчика по 

вул.Українська, 108 м.Шепетівка 

Хмельницької області» 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

10 Про затвердження проектно-кошторисної 

документації на об’єкт «Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення по 

вул.Індустріальній в м.Шепетівка 

Хмельницької області» 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

11 Про затвердження проектно-кошторисної 

документації на об’єкт «Поточний середній 

ремонт дорожнього покриття по 

вул.Островського від перехрестя з вул.Валі 

Котика до перехрестя з проспектом Миру в 

м.Шепетівка» 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

12 Про затвердження проектно-кошторисної 

документації на об’єкт «Капітальний ремонт 

житлового будинку за адресою: 

вул.Шешукова, 8а м.Шепетівка Хмельницької 

області» 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 

13 Про затвердження Переліку розрахунків-

калькуляцій граничних показників вартості 

послуг на 2021 рік до бюджетної Програми 

Степанець Людмила Анатоліївна – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

утримання та розвитку інфраструктури 



«Природоохоронна програма щодо 

покращення екологічного стану м.Шепетівка 

на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням 

LXV сесії міської ради VII скликання № 3 від 

28.11.2019р. «Про затвердження Програми 

«Природоохоронна програма щодо 

покращення екологічного стану м.Шепетівка 

на 2020-2022 роки» 

14 Про встановлення режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери послуг 

Атамась Світлана Іванівна – головний 

спеціаліст управління економіки, 

підприємництва  та підтримки інвестицій 

15 Про встановлення тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» 

Атамась Світлана Іванівна – головний 

спеціаліст управління економіки, 

підприємництва  та підтримки інвестицій 

16 Про внесення змін до фінансового плану КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Шепетівської міської ради 

Колесник Олена Іллівна – начальник відділу 

економіки та підтримки інвестиції управління 

економіки, підприємництва  та підтримки 

інвестицій 

17 Про затвердження Положення про порядок 

складання, затвердження фінансового плану 

Комунального підприємства «КНП 

Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської 

міської ради Хмельницької області 

Дзяворук Наталія Володимирівна – заступник 

головного лікаря з економічних питань 

 

18 Про внесення змін до фінансового плану КП 

«КНП Шепетівський центр ПМСД» 

Шепетівської міської ради 

Дзяворук Наталія Володимирівна – заступник 

головного лікаря з економічних питань 

19 Про створення комісії з питань найменування 

(перейменування) вулиць, інших міських 

об’єктів, встановлення пам’ятних знаків 

Балицька Інна Володимирівна – головний 

спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури управління містобудування, 

архітектури та регулювання земельних 

відносин 

20 Про втрату чинності рішення виконкому від 

20.10.2011р. № 293 

Балицька Інна Володимирівна – головний 

спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури управління містобудування, 

архітектури та регулювання земельних 

відносин 

21 Про надання дозволів на встановлення 

тимчасових збірно-розбірних гаражів у 

масивах багатоквартирної житлової забудови 

м.Шепетівка 

Балицька Інна Володимирівна – головний 

спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури управління містобудування, 

архітектури та регулювання земельних 

відносин 

22 Про затвердження контингенту та мережі 

учнів дитячої музичної школи на 2021 – 2022 

навчальний рік 

Легкий Ростислав Михайлович – директор 

дитячої музичної школи 

23 Про затвердження контингенту та мережі 

учнів дитячої художньої школи на 2021 – 2022 

навчальний рік 

Сараєв Василь Миколайович – директор 

дитячої художньої  школи 

24 Про внесення доповнення у додаток рішення 

виконавчого комітету від 18.10.2018 № 303 

«Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти» 

Басистюк Людмила Дмитрівна – головний 

спеціаліст управління освіти 

25 Про тимчасове закриття закладів дошкільної 

освіти 

Басистюк Людмила Дмитрівна – головний 

спеціаліст управління освіти 

26 Про надання дозволу на переведення  

 

Григорчук Ганна Павлівна – головний  

 



одноповерхового житлового будинку 

квартирного типу в будинок садибного типу за 

адресою: м.Шепетівка, вул.Річна, будинок 4 

спеціаліст відділу правового та кадрового 

забезпечення  

27 Про надання дозволу на переведення 

одноповерхового житлового будинку 

квартирного типу в будинок садибного типу за 

адресою: м.Шепетівка, вул.Героїв Чорнобиля, 

буд.5 

Григорчук Ганна Павлівна – головний 

спеціаліст відділу правового та кадрового 

забезпечення 

28 Про порушення клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» 

Стасюк Наталія Василівна – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту  

29 Про затвердження складу комісії з обстеження 

пасажиропотоку на маршрутах міського 

автобусного транспорту загального 

користування 

Гой Михайло Анатолійович – перший 

заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення 

30 Про надання дозволу для зарахування в 

Шепетівський центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю 

Гой Михайло Анатолійович – перший 

заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення 

31 Про повідомну реєстрацію колективних 

договорів, змін та доповнень до чинних 

колективних договорів 

Гой Михайло Анатолійович – перший 

заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення 

32 Про житлові питання Вержбицька Альона Юріївна – начальник 

відділу житлових питань та комунального 

майна – юрисконсульт управління житлово-

комунального господарства 

33 Про оновлення складу комісії з приймання-

передачі гуртожитків по 

вул.Старокостянтинівському шосе, 33 та 

вул.Старокостянтинівському шосе, 37 у 

комунальну власність Шепетівської 

територіальної громади 

Вержбицька Альона Юріївна – начальник 

відділу житлових питань та комунального 

майна – юрисконсульт управління житлово-

комунального господарства 

34 Про надання згоди на госпіталізацію дитини 

до закладу з надання психіатричної допомоги 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей 

35 Про затвердження висновку служби у справах 

дітей про підтвердження місця проживання 

дитини для тимчасового виїзду за межі 

України 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей 

36 Про затвердження висновку служби у справах 

дітей про підтвердження місця проживання 

дитини для тимчасового виїзду за межі 

України 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей 

37 Про визначення місця проживання 

малолітньої дитини 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей 

38 Про надання дозволу на реєстрацію 

транспортного засобу, співвласником якого є 

дитина 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей  

39 Про надання дозволу на передачу майна в 

оренду від імені дитини 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей 

40 Про надання дозволу на відчуження 

нерухомого майна, право користування яким 

мають діти 

Купрацевич Катерина Василівна – начальник 

служби у справах дітей 

41 Про план роботи виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради на ІІІ квартал 2021 

р. 

Білас Наталія Іванівна – керуючий справами 

виконавчого комітету 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                        Наталія БІЛАС 


