
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

19 липня   2017 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» 

Ковальчук        Ірина Анатоліївна- 

начальник управління у справах сімʼї, 

молоді і спорту міської ради  

 

2.  Про звернення виконавчого 

комітету Житомирської міської 

ради до Житомирської обласної 

ради, районних, селищних рад та 

обʼєднаних територіальних громад  

Арендарчук Валентин Васильович- 

начальник управління освіти міської ради  

 

3.  Про внесення  змін  та доповнень 

до   рішення виконавчого комітету  

міської ради від 15.03.2017  № 228 

«Про проведення  в м. Житомирі 

призовів громадян на  строкову 

військову службу у 2017 році» 

 

Писаренко Сергій Петрович- т.в.о. 

військового комісара Житомирського 

ОМВК 

4.  Про затвердження змін до 

фінансо-вого плану комунального 

підпри-ємства «Житомирське 

трамвайно-транспортне 

управління» Житомирської міської 

ради  

Нечуйвітер Андрій Володимирович-

начальник КП «Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» міської ради 

 

5.  Про встановлення Положення про 

порядок встановлення меморіаль-

них, памʼятних, анотаційних 

дошок та памʼятних знаків у місті 

Житомирі 

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

 

6.  Про продовження строку дії 

дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами в м. Житомирі 
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7.  Про розміщення тимчасової 

споруди 

 

8.  Про затвердження Положення про 

Житомирську міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту  

 

Дідківський Микола Васильович-

начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради  

 

9.  Про затвердження Положень про 

міську спеціальну комісію і штаб з 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного  

характеру місцевого рівня 

 

 

10.  Про зняття з балансу жилого 

будинку № 9/1 по вул. 

Михайлівській 

 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

 

11.  Про внесення доповнень до 

рішення міськвиконкому від 

15.03.2017 № 235 

 

 

12.  Про внесення змін до рішення 

міськвиконкому   від    27.04.2016  

№ 346 «Про затвердження 

Порядку визнання учасників та 

проведення капітального ремонту 

житлових будинків на території  м. 

Житоми-ра, в яких створено 

обʼєднання співвласників 

багатоквартирних будинків  

 

 

13.  Про надання дозволу на 

порушення благоустрою по вул. 

Бориса Тена, 28 

Шевчук Віталій Андрійович- заступник 

начальник управління комунального 

господарства міської ради  

 

14.  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   

 

15.  Про збереження жилого 

приміщення за тимчасово 

відсутніми громадянами  
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16.  Про включення жилого 

приміщення до числа гуртожитків 

виконавчих органів міської ради 

та надання його працівнику 

 

 

17.  Про визнання міського культурно-

спортивного центру Житомирської 

міської ради балансоутримувачем 

спортивних   майданчиків     в  

м. Житомирі 

 

Ковальчук        Ірина Анатоліївна- 

начальник управління у справах сімʼї, 

молоді і спорту міської ради  

 

 

 Інформація про виконання 

перевізниками умов Додаткової 

угоди до Договору про 

організацію перевезень пасажирів 

на автобусному маршруті 

загального користування 

Климчук-Побережник Вікторія 

Анатоліївна - начальник управління 

транспорту і звʼязку міської ради 

 

18.  Про відшкодування витрат на 

поховання учасника бойових дій, 

який брав участь в 

антитерористичній операції 

Краснопір Вікторія Валентинівна – 

директор депар-таменту праці та 

соціального захисту населен-ня міської 

ради 

 

19.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

20.   Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

 

21.  Про встановлення опіки над 

малолітньою  

 

 

22.  Про встановлення опіки над 

малолітнім, його житлом та 

майном  

 

 

23.  Про направлення малолітнього  до 

державного дитячого закладу  

 

 

24.  Про відібрання у малолітньої, 

затвердження висновку щодо 

позбавлення матері батьківських 

прав та направлення малолітньої 

до державного дитячого закладу  
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25.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення  

 

 

26.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки    
 

 

27.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки   на 

ім’я неповнолітнього 

 

 

28.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я неповнолітнього    

 

 

29.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я малолітньої  

 

 

30.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

31.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

32.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки 

 

33.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів 

від імені підопічних дітей  

 

34.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітніх 

 

 

35.  Про надання дозволу на продаж 

житла неповнолітньому  

 

 

36.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітньої  

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


