
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 08 вересня 2022 року 

 
1. Звіт про роботу управління капітального будівництва та житлово-
комунального господарства з реалізації державної політики у сфері житлово-
комунального господарства  

Доповідає: Сергій ДУДКА - начальник управління капітального  
будівництва та   житлово-комунального  господарства 

 
2.Інформація про підготовку закладів культури та спорту територіальної 
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років  

Доповідає: Андрій МИГУЛЯ - начальник управління культури, молоді, 
    спорту та туризму  

 
3. Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку та учнів, які 
проживають у територіальній громаді  
 Доповідає: Віктор БИЧКОВСЬКИЙ -начальник управління освіти 
 
4.  Про виділення матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО і ООС 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 
                              соціального обслуговування 
 
5. Про виділення матеріальної допомоги  на лікування хворим  
на онкологічні захворювання 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 
                             соціального обслуговування 
 
6. Про виділення матеріальної допомоги на лікування 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 
                              соціального обслуговування 
 
7.Про видачу ордерів на службове житло 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 
                    та приватизації житла 

8.Про квартирний облік 
Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку,  

          розподілу та приватизації житла 
 
9. Про погодження режиму роботи магазину «Сім 23. Зручний маркет»  

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  
                              економічного  розвитку та торгівлі 
 
 
10. Про продовження строку дії договору з  перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування у період дії воєнного стану 



Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  
                              економічного  розвитку та торгівлі 
 
11. Про проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на 
автобусних маршрутах загального користування в територіальній громаді 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  
                              економічного  розвитку та торгівлі 
 
12. Про затвердження висновків служби у справах дітей про визначення  
місця проживання дітей 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
13. Про згоду на укладення нотаріально посвідченої заяви 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
14. Про дозвіл на дарування житла, право користування яким мають діти 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
15. Про направлення дітей в групу для дітей, що потребують соціального 
захисту при закладі дошкільної освіти комбінованого типу № 6 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
16. Про дозвіл на відчуження житла, право користування яким мають діти 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
17. Про дозвіл на дарування нерухомого майна на ім’я дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
18. Про призначення піклувальника 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
19. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 
позбавлення батьківських прав 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

 
20. Про дозвіл на відчуження житла, власником якого є дитина 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  



                   дітей 
 
21. Про дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                    дітей 
 

22. Про дозвіл на визначення прізвища дитини 
Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                    дітей 

 
23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

 Доповідає:Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та 
           архітектури 
 

24. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей 
Доповідає: Юрій ДІДКОВСЬКИЙ – начальник відділу цивільного захисту 

та екологічної безпеки 
 
25. Про внесення даних до реєстрів  

Доповідає: Вадим ЛОГВІНОВ – начальник відділу земельних ресурсів 
 
26. Про встановлення тарифів на теплову енергію та на послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води  

Доповідає: Сергій ДУДКА - начальник управління капітального  
будівництва та   житлово-комунального  господарства 
 

27. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
       Доповідає: Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та 
                          архітектури 

 
28. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.11.2021року  
№ 453 «Про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів на 
2022 рік» 

Доповідає: Сергій ДУДКА - начальник управління капітального  
          будівництва та   житлово-комунального  господарства 
 

29. Різне 
 
 


