
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
засідання виконавчого комітету міської ради 

07 червня   2017 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1.  Про виконання міського бюджету 

за І квартал 2017 року  

Гаращук Сергій Петрович- директор 

департаменту бюджету та фінансів 

міської ради 

2.  Про схвалення змін до міського 

бюджету на 2017 рік 

 

3.  Про внесення змін в додаток 4 до 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 19.08.2015 № 541 

 

4.  Про затвердження звіту про 

виконання  показників фінансового 

плану комунального підприємства 

«Інформаційно-видавничий центр 

Житомирської міської ради»  

Бездітко Антон Леонідович – в.о. 

директора КП «Інформаційно-

видавничий центр Житомирської міської 

ради» 

 

5.  Про затвердження звіту про 

виконання  фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №1» 

Житомирської міської ради  

Волощук Микола Миколайович- 

директор КП «ВЖРЕП №1» міської ради  

 

6.  Про затвердження звіту про 

виконання  фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №4» 

Житомирської міської ради  

Виногродський Олександр Адамович - 

директор КП «ВЖРЕП №4» міської ради  

 

7.  Про встановлення тарифів на 

послуги з демонстрування фільмів 

комунальному підприємству 

«Об’єднана дирекція кінотеатрів 

міста» Житомирської міської ради  

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Сергійчук Інна Володимирівна- 

директор КП «Обʼєднана дирекція кіно-

театрів міста» міської ради 
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8.  Про передачу проектної 

документації 

Черкасова Євгенія Леонідівна- заступник 

дирек-тора департа-менту містобу-

дування та земе-льних відносин міської 

ради, начальник управ-ління регулю-

вання забудови міста - головний 

архітектор міста 

 

9.  Про розгляд звернення ТОВ «АТБ-

Маркет» щодо надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами  в 

м. Житомирі 

 

 

10.  Про демонтаж тимчасових споруд, 

обладнання, спеціальних 

конструкцій зовнішньої реклами та 

елементів на фасадах будівель, 

споруд в м. Житомирі 

 

11.  Про впорядкування, уточнення та 

надання нових адрес об’єктам 

архітектури  

 

12.  Про оренду комунального майна та 

внесення змін в рішення 

міськвиконкому  

  

Матвеюк Валерій Володимирович -  

директор КП 

«Регулювання орендних відносин»  

міської ради 

13.  Про реєстрацію фізичних осіб за 

місцем проживання  

Ярош Ірина Віталіївна- нача-льник 

управління ведення реєстру 

територіальної громади  міської ради  

14.  Про зняття з балансу жилого 

будинку № 16/1 по бульвару 

Старому 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

15.  Про зняття з балансу жилого 

будинку №4 по пров. Сікорського  

 

16.  Про передачу теплових мереж та 

мереж гарячого водопостачання  

Арендарчук Валентин Васильович- 

начальник управління освіти міської 

ради  

17.  Про внесення доповнень в додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.07.2016 № 590 

Краснопір Вікторія Валентинівна – 

директор департаменту праці та 

соціального захисту населення міської 

ради 

18.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 
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громадян міста Житомира 

19.  Про надання адресних допомог на 

харчування громадянам та дітям із 

сімей, які прибули з тимчасово 

окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної 

операції 

 

20.  Про відшкодування витрат на 

поховання учасника бойових дій, 

який брав участь в 

антитерористичній операції 

 

21.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

22.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

23.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

24.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

25.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

26.  Про  встановлення  опіки над 

малолітнім  

 

27.  Про   затвердження    висновку    

щодо визначення місця 

проживання малолітніх дітей   

 

28.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення  

 

29.  Про відібрання малолітніх дітей, 

затвердження висновку щодо 

позбавлення матері батьківських 

прав та направлення дітей до 

державних дитячих закладів 

 

30.  Про     відібрання    малолітніх 

дітей, затвердження висновку щодо 

позбавлення матері батьківських 

прав та направлення дітей до 

державних дитячих закладів 
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31.  Про відібрання, затвердження 

висновку щодо позбавлення 

батьків батьківських прав та 

направлення дитини до державного 

дитячого закладу 

 

32.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

33.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

34.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

35.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

36.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

37.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

38.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

39.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

40.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

41.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

42.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

43.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

44.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

45.  Про надання дозволу на дарування 

житлана  

 

46.  Про надання дозволу на дарування 

житла  
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47.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

48.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

49.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

50.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

51.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

 

52.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

 

53.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

54.  Про надання дозволу на продаж 

житла  

 

55.  Про надання дозволу на продаж 

житла 

 

56.  Про надання дозволу на продаж 

житла  

 

57.  Про надання дозволу на продаж 

житла 

 

58.  Про надання дозволу на продаж 

житла 

 

 


