
 
УКРАЇНА 
м. Житомир 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від  29.05.2017   №   512         

 

 
Про скликання двадцять третьої сесії 

Житомирської міської ради  

 

 

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  у зв’язку з винятковими обставинами, скликати двадцять третю сесію 

Житомирської міської ради сьомого скликання 4 липня 2017 року о 10:00 годині 

в залі засідань міської ради. 

 

 

На розгляд ради внести такі питання:  

 

1. Про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 21.07.2016 № 

260 «Про Регламент Житомирської міської ради». 

2. Про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 21.07.2016 № 

261 «Про Положення про постійні комісії Житомирської міської ради». 

3. Про внесення змін до складу постійних комісій Житомирської міської ради. 

 Доповідач: Чиж Наталія Михайлівна – секретар міської ради 

4. Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року. 

Доповідач: Гаращук Сергій Петрович – директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради. 

5. Про внесення змін до Міської програми «Прозора влада. Відкрите місто» на 

2016-2018 роки. 

Доповідач: Сластухіна Світлана Василівна – в.о. начальника  

управління по зв’язкам з громадськістю міської ради.  

6. Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку охорони 

здоров’я на 2016-2017 роки. 

Доповідач: Місюрова Марія Олександрівна – начальник 

управління охорони здоров’я міської ради 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.12.2015 № 29 

«Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту 

населення на 2016-2020 роки».  



Доповідач: Краснопір Вікторія Валентинівна – директор 

департаменту праці та соціального захисту населення 

міської ради 

8. Про внесення змін та доповнень до міської цільової соціальної програми 

утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016-

2018 роки. 

9. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки. 

10. Про внесення змін та доповнень до міської комплексної цільової соціальної 

програми підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2015-2017 роки. 

11. Про внесення змін та доповнень до міської цільової соціальної програми 

розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки. 

Доповідач: Ковальчук Ірина Анатоліївна – начальник управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту міської ради. 

12. Про внесення змін і доповнень до міської цільової Програми розвитку освіти 

міста Житомира на період 2016-2018 років. 

Доповідач:    Арендарчук Валентин Васильович – начальник 

управління освіти міської ради. 

13. Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової  програми розвитку 

культури міста Житомира на 2015-2017 роки. 

14. Про затвердження Статутів комунальних закладів Житомирської міської 

ради у новій редакції. 

Доповідач: Рябенко Ніна Іванівна – начальник управління культури 

міської ради 

15. Про внесення змін та доповнень до Комплексної  цільової Програми 

розвитку житлового господарства міської ради «Ефективне та надійне 

житлове господарство – мешканцям міста» на 2016-2017 роки та її 

затвердження в новій редакції. 

Доповідач: Оніщенко Андрій Анатолійович – в.о. начальника 

управління житлового господарства міської ради 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2015 №38 «Про 

затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Житомира на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Марцун Олександр Васильович – начальник 

управління комунального господарства міської ради 

17. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міського 

громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки. 

18. Про внесення змін до Програми організації безпеки руху транспорту та 

пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки. 

19. Про внесення та затвердження змін до Статуту комунального підприємства 

«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської 

ради. 

Доповідач: Климчук-Побережник Вікторія Анатоліївна – 

начальник управління транспорту і зв’язку міської ради. 

20. Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку міста Житомира на 2017 рік. 



Доповідач: Костриця Микола Миколайович – директор                                                                     

департаменту економічного розвитку міської ради  

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 491 «Про 

міський бюджет на 2017 рік». 

Доповідач: Гаращук Сергій Петрович – директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2016 № 179 «Про 

внесення змін до рішень міської ради». 

Доповідач: Костриця Микола Миколайович – директор                                                                     

департаменту економічного розвитку міської ради 

23. Про передачу основних засобів-коляски дитячої універсальної 2 в 1 

babyFctive Trippy. 

Доповідач: Юрченко Ольга Іванівна – директор Житомирського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

24. Про безоплатну передачу у власність Вацеку О.О. квартири № 84 в буд.57 по 

вул. Вітрука в м. Житомирі. 

Доповідач: Черниш Євген Миколайович – директор юридичного 

департаменту міської ради 

25. Про прийняття у комунальну власність міста від суб’єктів господарювання 

каналізаційної мережі на вул. Денишівській і безоплатну її передачу на 

баланс комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської 

міської ради для утримання та обслуговування. 

Доповідач: Марцун Олександр Васильович – начальник 

управління комунального господарства міської ради 

26. Про створення комунальної установи «Агенція розвитку міста» 

Житомирської міської ради. 

27. Про підтримку реалізації проекту щодо впровадження в місті Житомирі 

Єдиної централізованої системи управління фінансово-господарською 

діяльністю. 

28. Про підтримку реалізації проекту щодо будівництва в м. Житомирі на 

майданчику котельні по вул. Жуйка, 12 когенераційної установки на 

біопаливі. 

29. Про погодження умов реструктуризації кредитної заборгованості 

комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської 

міської ради перед Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Доповідач: Пахолюк Борис Борисович – заступник директора 

департаменту економічного розвитку міської ради  

30. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2016 № 328 «Про 

перелік об’єктів комунальної власності міста Житомира, що підлягають та не 

підлягають приватизації в 2016-2017 роках. 

Доповідач: Кравчук Олена Борисівна – начальник відділу по 

управлінню та приватизації комунального майна міської 

ради 

31. Про звернення депутатів Житомирської міської ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України. 



Доповідач:    Арендарчук Валентин Васильович – начальник 

управління освіти міської ради 

32. Про затвердження детального плану території багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: м. Житомир. вул. Театральна,19. 

33. Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під існуючим нерухомим майном із зміною їх 

цільового призначення. 

34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам, які брали участь у антитерористичній операції по врегулюванню 

кризової ситуації в Україні. 

35. Про розгляд звернень громадян щодо надання дозволу на розроблення 

документаціїї із землеустрою. 

36. Про надання згоди юридичним особам на виготовлення технічної 

документації із землеустрою. 

Доповідач: Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних відносин 

міської ради 

37. Про звільнення та призначення заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Доповідач: Сухомлин Сергій Іванович – міський голова. 

38. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2015 №6 «Про утворення 

виконавчого комітету Житомирської міської ради та затвердження його 

персонального складу» 

Доповідач: Пашко Ольга Миколаївна  – керуючий справами 

міської ради. 

39. Про звіт секретаря Житомирської міської ради. 

Доповідач: Чиж Наталія Михайлівна – секретар міської ради. 

40. Відповідь на депутатський запит депутата Житомирської міської ради 

Леонченко Н.П. 

Доповідач: Ткачук Дмитро Григорович – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади. 

41. Відповідь на депутатський запит депутата Житомирської міської ради 

Колесника С.В. 

42. Відповідь на депутатський запит депутата Житомирської міської ради 

Скоропада І.М. 

43. Звіт начальника Житомирського міського відділу ГУ НП в Житомирській 

області Сороки  Михайла Сергійовича.  

Доповідач: Сорока  Михайло Сергійович – начальник 

Житомирського міського відділу ГУ НП в Житомирській області. 

44. Звіт начальника Управління патрульної поліції м. Житомира Гуменюка 

Олександра Леонідовича. 

Доповідач: Гуменюк Олександр Леонідович – начальник 

Управління патрульної поліції в Житомирі 

45. Звіт про роботу Тимчасової контрольної комісії з питань вивчення діяльності 

виконавчих органів ради у сфері містобудування. 



Доповідач: Леонченко Наталія Петрівна – голова Тимчасової 

контрольної комісії з питань вивчення діяльності виконавчих органів 

ради у сфері містобудування. 

46. Різне. 

 

Міський голова                                                   С.І. Сухомлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальник відділу організаційного  

забезпечення депутатської діяльності 

 

 

Директор юридичного департаменту  

міської ради 

 

Семенко Г.В. 

 

 

 

Є.М. Черниш 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради 

 

 

Д.Г. Ткачук 

 

 

 

О.А. Фещенко 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради 

 

 

Секретар міської ради 

 

М.В. Хренов 

 

 

 

 

Н.М. Чиж 

 

 


