
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

16 травня   2017 року о 15.30 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1.  Про встановлення вартості проїзду 

в міському пасажирському 

транспорті загального 

користування  

 

Климчук- Побережник Вікторія 

Анатоліївна- начальник управління 

транспорту і зв’язку міської ради 

 

2.  Про погодження звіту про 

виконання показників фінансового 

плану комунального підприємства 

«Інспекція з благоустрою  

м. Житомира» Житомирської 

міської ради 

 

Юзвинський Юрій Казімирович- 

начальник КП «Інспекція з 

благоустрою  

м. Житомира» міської ради 

 

3.  Про погодження звіту про 

виконання показників фінансового 

плану комунального підприємства 

«Трудовий архів «Архівіст» 

Житомирської міської ради 

 

Голубенко Анатолій Васильович- 

директор комунальної установи 

«Трудовий архів м. Житомира» 

міської ради  

 

4.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Центр захисту тварин» 

Житомирської міської ради на 2017 

рік  

 

Мельник Олександра Василівна- 

директор КП «Центр захисту тварин» 

міської ради 

 

5.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 1» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Волощук Микола Миколайович- 

директор КП «ВЖРЕП №1» міської 

ради  
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6.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 5» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Грицанчук Микола Іванович - 

директор КП ВЖРЕП №5» міської 

ради  

 

7.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 6» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Черниш Василь Іванович- директор 

КП «ВЖРЕП №6» міської ради  

 

8.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства «Виробниче житлове 

ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 9» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Ченков Михайло Миколайович- 

директор КП «ВЖРЕП №9» 

міської ради   

 

9.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства «Виробниче житлове 

ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 11» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Папп Ласло Карольович- в.о. 

директора КП «ВЖРЕП№11» міської 

ради  

 

10.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 13» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Шефлер Генна-дій Артурович- 

директор КП «ВЖРЕП №13» міської 

ради  

 



 3 

11.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 14» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Івахно Борис Дмитрович- директор 

КП «ВЖРЕП №14» міської ради  

 

12.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 15» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Девʼятко Валерій Валерійович- 

директор КП «ВЖРЕП №15» міської 

ради  

 

13.  Про встановлення тарифів на 

послуги комунального 

підприємства  «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 16» Житомирської 

міської ради з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Трухній Максим Віталійович-

директор КП «ВЖРЕП №16» міської 

ради  

 

14.  Про встановлення тарифів на 

послуги ТОВ «Керуюча компанія 

«КомЕнерго-Житомир»  з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Піщулін Павло Миколайович-

директор ТОВ «Керуюча компа-нія 

«КомЕнерго-Житомир»   

 

15.  Про встановлення тарифів на 

послуги приватному підприємству 

«ВЖРЕП №4» з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій  

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Тичина Володимир Андрійович- 

директор ПП «ВЖРЕП №4» 

 

16.  Про встановлення тарифів на 

послуги приватному підприємству 

«КВЖРЕП №8» з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій  

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Півоварова Світлана Іванівна- 

директор ПП КВЖРЕП №8» 
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17.  Про встановлення тарифів на 

послуги приватного підприємства 

«АММОНН» з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 

територій  

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Рихальський Леонід Анатолійович- 

директор ПП «АММОНН» 

 

18.  Про встановлення тарифів на 

послуги дочірнього підприємства 

«Металіст» ВАТ «Атмашбуд» з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій  

  

Безсмертна Ганна Миколаївна- 

директор ДП «Металіст» ВАТ 

«Атмашбуд» 

 

19.  Про встановлення тарифу на 

послугу дочірнього підприємства 

«Промжитлобуд» фірми 

«Житомирінвест» ВАТ з 

утримання будинку та 

прибудинкової території 

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Канарчук Олександр-директор ДП 

Промжитлобуд» фірми «Житомир-

інвест» ВАТ 

 

20.  Про встановлення тарифів на 

послуги приватного підприємства 

«Будзамовник» з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій  

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Тарнавський Максим Юрійович- 

директор ПП «Будзамовник» 

 

21.  Про погодження міської цільової 

Програми «Створення та ведення 

Містобудівного кадастру в місті 

Житомирі» на 2017-2019 роки  

 

Черкасова Євгенія Леонідівна- в.о. 

директора депар-таменту містобу-

дування та земе-льних відносин 

міської ради, начальник управ-ління 

регулю-вання забудови міста - 

головний архітектор міста 

 

22.  Про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами в 

м. Житомирі  

 

 

23.  Про скасування дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами в 

м. Житомирі  

 

 

24.  Про погодження варіантів 

розподілу частини житлового 

будинку №41 по вул. Івана Мазепи 

в м. Житомирі  
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25.  Про погодження варіантів 

розподілу житлового будинку №8 

по пров. Взуттєвому в м. Житомирі  

 

 

26.  Про надання дозволу 

комунальному підприємству 

«Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» 

Житомирської міської ради на 

улаштування зупинок 

громадського транспорту у  

м. Житомирі  

 

Климчук- Побережник Вікторія 

Анатоліївна- начальник управ-ління 

транспорту і звʼязку міської ради 

27.  Про списання основних фондів КП 

«Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» 

Житомирської міської ради  

 

 

28.  Про передачу основних засобів   

29.  Про передачу транспортних засобів 

та спеціалізованої техніки на 

баланс комунальних підприємств  

 

Марцун Олександр Васильович- 

начальник управління комунального 

господарства міської ради  

 

30.  Про списання комунального майна 

 

 

31.  Про розгляд скарги  

Медведєва С.О. на постанову 

адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті 

Житомирської міської ради від 

30.03.2017 №262 

 

Перегуда Олена Володимирівна- 

провідний спеці-аліст, відпові-

дальний секретар адмінкомісії 

 

32.  Про встановлення опіки над 

малолітньою  

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

33.  Про встановлення опіки над 

малолітньою  

 

 

34.  Про направлення дитини-сироти до 

державного дитячого закладу  

 

 

35.  Про надання дозволу на дарування 

житла  
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36.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я малолітнього  

 

 

37.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

38.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

39.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

40.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітньої  

 

41.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені підопічної  

 

42.  Про внесення змін в рішення 

міськвиконкому від 04.05.2017 

№435 

 

43.  Про внесення змін в рішення 

міськвиконкому від 04.05.2017 

№432 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


