
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

04 травня   2017 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                     

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1.  Про погодження звіту про виконання 

показників фінансового плану 

комунального підприємства 

«Житомирміськгаз» Житомирської 

міської ради 

 

Левицький Володимир Олександрович- 

директор КП «Житомирміськ-газ» 

міської ради 

 

2.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №3» 

Житомирської міської ради 

 

Левадна Галина Миколаївна- начальник 

КП «ВЖРЕП №3» міської ради 

3.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №5» 

Житомирської міської ради 

 

Грицанчук Микола Іванович-директор 

КП «ВЖРЕП №5» міської ради 

4.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №6» 

Житомирської міської ради 

Черниш Василь Іванович- директор КП 

«ВЖРЕП №6» міської ради 

5.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №8» 

Житомирської міської ради 

Кузьмінський Сергій Вікторович – 

директор КП «ВЖРЕП №8» міської ради  
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6.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №9» 

Житомирської міської ради 

 

Ченков Михайло Миколайович - 

директор КП «ВЖРЕП №9» міської ради 

7.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №11» 

Житомирської міської ради 

 

Папп Ласло Корольович-  в.о. директора 

КП «ВЖРЕП №11» міської ради  

8.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №13» 

Житомирської міської ради 

 

Шефлер Геннадій Артурович-директор 

КП «ВЖРЕП №13» міської ради 

9.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №14» 

Житомирської міської ради 

 

Івахно Борис Дмитрович- директор КП 

«ВЖРЕП №14» міської ради 

10.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №15» 

Житомирської міської ради 

 

Девʼятко Валерій Валерійович –директор 

КП «ВЖРЕП №15» міської ради 

11.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство №16» 

Житомирської міської ради 

 

Трухній Максим Віталійович- директор 

КП «ВЖРЕП №16» міської ради 
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12.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Житлове виробниче підприємство 

аварійних робіт» Житомирської 

міської ради 

 

Войналович Юрій Михайлович – 

начальник КП «Житлове виробниче 

підприємство аварійних робіт» міської 

ради 

 

13.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Автотранспортне підприємство 

0628» Житомирської міської ради 

 

Колесник Сергій Володимирович- 

начальник КП «АТП 0628» міської ради 

 

14.  Про погодження звіту про виконання 

фінансового плану комунального 

підприємства «Парк» Житомирської 

міської ради 

 

Кузьмінська Ольга Володимирівна- в.о. 

директора КП «Парк» міської ради 

 

15.  Про погодження звіту про виконання 

фінансового плану комунального 

підприємства «Об’єднана дирекція 

кінотеатрів міста» Житомирської 

міської ради 

 

Сергійчук Інна Володимирівна- директор 

КП «Обʼєднана дирекція кіно-театрів 

міста» міської ради 

 

16.  Про  затвердження звіту про 

виконання показників фінансового 

плану комунального підприємства 

«Агентство з управління майном» 

Житомирської міської ради 

 

Гордійчук Ярослав Володимирович- в.о. 

директора КП «Агентство з управління 

майном» міської ради  

 

17.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Регулювання орендних відносин» 

Житомирської міської ради на 2017 

рік 

Матвеюк Валерій Володимирович -  

директор КП 

«Регулювання орендних відносин»  

міської ради 

 

18.  Про виконання міської цільової 

програми «Безпечне місто» на 2014-

2016 роки та передачу обладнання  

 

Дідківський Микола Васильович – 

начальник управ-ління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населен-ня міської ради  

 

19.  Про обстеження технічного стану 

житлових будинків 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 
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20.  Про зміни договорів найму жилих 

приміщень 

 

21.  Про зняття з балансу комунальних 

підприємств м. Житомира одно-

поверхових житлових будинків 

 

 

22.  Про списання основних засобів 

комунального підприємства 

Житомирської міської ради  

 

 

23.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 15.02.2017 №157 «Про списання 

основних засобів комунальних 

підприємств Житомирської міської 

ради» 

 

 

24.  Про взяття на квартирний облік, 

включення до списків 

першочергового та позачергового 

одержання жилих приміщень і 

упорядкування черги за місцем 

проживання  

 

Сидун Надія Ігорівна- начальник відді-лу 

по обліку та розподілу  жилої площі 

міської ради   

 

25.  Про виключення жилих приміщень з 

числа службових 

 

 

26.  Про включення жилого приміщення 

до числа гуртожитків виконавчих 

органів міської ради та надання його 

працівнику  

 

 

27.  Про надання жилої площі 

громадянам 

 

 

28.  Про зняття з контролю окремих 

рішень виконавчого комітету 

Житомирської міської ради  

 

Скороход Віталій Володимирович- 

начальник управління звернень та 

діловодства міської ради  

 

29.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

 

Краснопір Вікторія Валентинівна – 

директор депар-таменту праці та 

соціального захисту населен-ня міської 

ради 

30.  Про надання статусу дитини-сироти  Бібла Ольга Василівна-  начальник  
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служби у справах дітей міської ради  

 

31.  Про надання статусу дитини-сироти  

 

 

32.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

33.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

 

34.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

35.  Про направлення до державного 

дитячого закладу 

 

 

36.  Про направлення до державного 

дитячого закладу 

 

 

37.  Про направлення до державного 

дитячого заклад 

 

 

38.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

 

39.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

 

40.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

 

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 

житла  
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46.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

 

47.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

48.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

 

49.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

50.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  
 

 

51.  Про надання дозволу на обмін житла  
 

 

52.  Про надання дозволу на продаж 

житла  

 

 

53.  Про надання дозволу на продаж 

житла  

 

 

54.  Про надання дозволу на продаж 

житла  

 

 

 


