
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

06  вересня  2017 року о 10.00 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про виконання міського бюджету 

за І півріччя 2017 року 

Гаращук Сергій Петрович – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської 

ради 

2.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 16.05.2017 № 456 «Про 

встановлення вартості проїзду в 

міському пасажирському 

транспорті загального 

користування»  

Васянович Валентин Володимирович – 

заступник начальника управління 

транспорту і зв’язку міської ради 

3.  Про встановлення видів та вартості 

проїзних квитків (пакетів послуг) в 

міському громадському транспорті  

 

4.  Про внесення змін та доповнень в 

додаток до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

19.10.2016 № 970 «Про 

затвердження переліку місць 

встановлення графіків руху 

громадського транспорту на 

зупинках у м. Житомирі» 

 

5.  Про впорядкування, уточнення та 

надання нових адрес об’єктам 

архітектури  

Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради 

6.  Про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами в 

м. Житомирі 

 

7.  Про затвердження Положення про 

порядок встановлення 

меморіальних, пам’ятних, 

анотаційних дошок та пам’ятних 

знаків у місті Житомирі 
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8.   Про внесення змін до Положення 

про порядок встановлення режиму 

роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та 

сфери послуг на території                       

м. Житомира, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету 

Житомирської міської ради від 

16.10.2013 № 491 
 

Костриця Микола Миколайович – 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

9.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Житомирської міської ради від 

02.11.2016 № 1010 «Про 

затвердження інформаційних та 

технологічних карток» 

 

 

10.  Про встановлення режиму роботи 

об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та 

сфери послуг в нічний час на 

території м. Житомира 

 

 

11.  Про встановлення тарифу на 

послуги комунальної установи 

«Центральна дитяча міська 

лікарня» Житомирської міської 

ради з утримання гуртожитку та 

прибудинкової території 

 

12.  Про узгодження базової ціни 

технічного обслуговування ліфтів 

 

13.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство № 1» 

Житомирської міської ради 

 

Волощук Микола Миколайович – директор 

КП «ВЖРЕП № 1» міської ради 

14.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство № 5» 

Житомирської міської ради 

 

Грицанчук Микола Іванович – директор 

КП «ВЖРЕП № 5» міської ради 
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15.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство № 6» 

Житомирської міської ради 

Черниш Василь Іванович -директор КП 

«ВЖРЕП № 6» міської ради 

16.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство № 9» 

Житомирської міської ради 

Ченков Михайло Миколайович - директор 

КП «ВЖРЕП № 9» міської ради 

17.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство                

№ 11» Житомирської міської ради 

Папп Ласло Каролійович – в.о. директора 

КП «ВЖРЕП             № 11» міської ради 
 

18.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство                

№ 13» Житомирської міської ради 

Шефлер  Геннадій Артурович - директор 

КП «ВЖРЕП № 13» міської ради 

 

19.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство                

№ 14» Житомирської міської ради 

Івахно Борис Дмитрович - директор КП 

«ВЖРЕП № 14» міської ради 

20.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство                

№ 15» Житомирської міської ради 

Дев’ятко Валерій Валерійович - директор 

КП «ВЖРЕП № 15» міської ради 

21.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство                

№ 16» Житомирської міської ради 

Трухній Максим Віталійович - директор 

КП «ВЖРЕП № 16» міської ради 

22.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Житлове виробниче підприємство 

аварійних робіт» Житомирської 

міської ради 

 

Войналович Юрій Михайлович - директор 

КП «Житлове виробниче підприємство 

аварійних робіт» міської ради 

 

23.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Житомирводоканал»  

Житомирської міської ради 

 

Нікітін Андрій Миколайович – директор 

КП «Житомирводоканал» міської ради 
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24.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Електричних мереж зовнішнього 

освітлення «Міськсвітло» 

Житомирської міської ради 

 

Бічук Олег Ігорович – директор КП 

«Електричних мереж зовнішнього 

освітлення «Міськсвітло» міської ради 

 

25.  Про затвердження змін до 

фінансового плану комунального 

підприємства «Житомирміськгаз» 

Житомирської міської ради 

Левицький Володимир Олександрович – 

директор КП «Житомирміськ газ» міської 

ради 

26.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Аптека № 127» Житомирської 

міської ради на 2018 рік 

Козловський Владислав Леонідович – 

директор КП «Аптека № 127» міської ради 

27.  Про затвердження змін до 

фінансового плану комунального 

підприємства «Парк» 

Житомирської міської ради  

 

Ольшанська Світлана Григорівна – 

директор КП «Парк» міської ради  
 

28.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Гагарінське» Житомирської 

міської ради 

Овсяннікова Світлана Володимирівна – 

директор КП «Гагарінське» міської ради 

 

29.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Регулювання орендних відносин» 

Житомирської міської ради на 2018 

рік 

Матвеюк Валерій Володимирович – 

директор КП «Регулювання орендних 

відносин» міської ради 

 

30.  Про оренду комунального майна та 

внесення змін в рішення 

міськвиконкому 

Матвеюк Валерій Володимирович -  

директор КП 

«Регулювання орендних відносин»  міської 

ради 
 

31.  Про зняття з балансу жилого 

будинку № 20 по вул. Шевченка 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

 

32.  Про затвердження коефіцієнтів 

нормативної витрати теплової 

енергії на опалення місць 

загального користування в 

багатоквартирних житлових 

будинках м. Житомира 

Марцун Олександр Васильович-начальник 

управління комунального господарства 

міської ради  

33.  Про списання комунального майна Марцун Олександр Васильович-начальник 

управління комунального господарства 

міської ради  
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Рогожин Дмитро Володимирович – 

директор КП «Житомиртепло 

комуненерго» міської ради 

34.  Про затвердження складу 

спостережної комісії при 

виконавчому комітету міської ради 

Скороход Віталій Володимирович – 

начальник управління звернень та 

діловодства міської ради 

35.  Про внесення змін в додаток 2 до 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2016 № 40 

Пашко Ольга Миколаївна – керуючий 

справами виконавчого комітету міської 

ради 

36.  Про розгляд скарги Козак Н.М. на 

постанову адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті 

Житомирської міської ради від 

25.07.2017 № 546 

 

37.  Про затвердження Порядку 

використання коштів міського 

бюджету на фінансову підтримку 

громадських об’єднань інвалідів та 

ветеранів  

Краснопір Вікторія Валентинівна – 

директор департаменту праці та 

соціального захисту населення міської 

ради 

38.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

 

39.  Про відшкодування витрат на 

поховання учасника бойових дій, 

який брав участь в 

антитерористичній операції 

 

40.  Про відшкодування витрат на 

поховання 

 

41.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

Бібла Ольга Василівна – начальник  

служби у справах дітей міської ради 

42.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

43.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

44.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

45.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 
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46.  Про встановлення опіки над 

малолітніми  

 

47.  Про встановлення опіки над 

малолітнім  

 

48.  Про встановлення опіки над 

малолітньою  

 

49.  Про встановлення піклування  

50.  Про направлення до державного 

дитячого закладу 

 

51.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

52.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення із сином  

 

53.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення із дітьми  

 

54.  Про надання дозволу на дарування 

цінних паперів неповнолітній  

 

55.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

56.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній 

 

57.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітньому  

 

58.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

59.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

60.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

61.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

62.  Про надання дозволу на дарування 

житла 
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63.  Про надання дозволу на дарування 

житла неповнолітній 

 

64.  Про надання дозволу на купівлю 

житла  

 

65.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

66.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

67.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів  

 

68.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені дітей  

 

69.  Про надання дозволу на продаж 

житла неповнолітній  

 

70.  Про надання дозволу на продаж 

житла підопічному  

 

71.   Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітньої  

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 


