
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

20 вересня   2017 року о 10.00 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

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 підсумки проведення в місті  

допризовної підготовки молоді в 

2016-2017 навчальному році та 

затвердження плану заходів з 

допризовної підготовки юнаків і 

спеціалістів для Збройних Сил 

України на 2017-2018 навчальний 

рік 

Томашевський Вячеслав Михайлович- 

заступник війського комісара 

Житомирського ОМВК 

3.  Про підготовку і  проведення 

приписки юнаків 2001 року 

народження до призовної дільниці 

Житомирського обʼєднаного 

міського військового комісаріату 

 

4.  Про внесення змін в додатки 1,2 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» 

 

5.  Про затвердження змін до 

фінансового плану комунального 

підприємства «Обʼєднана дирекція 

кінотеатрів міста» Житомирської 

міської ради  

Сергійчук Інна Володимирівна- 

директор КП «Обʼєднана дирекція 

кіно-театрів міста» міської ради 

 

6.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Обʼєднана дирекція кінотеатрів 

міста» Житомирської міської ради 
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7.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Здоровʼя» Житомирської міської 

ради на 2018 рік 

Веремчук  

Світлана Арсентівна- директор КП 

«Здоровʼя» міської ради 

 

8.  Про затвердження змін до 

фінансового плану комунального 

підприємства «Експлуатація 

штучних споруд» Житомирської 

міської ради  

Сидорчук Володимир Миколайович- 

директор КП «Експлуатація штучних 

споруд» міської ради 

 

9.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Експлуатація штучних споруд» 

Житомирської міської ради 

 

10.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат 

комунально-побутового 

обслуговування населення» 

Житомирської міської ради  

Ганченко Василь Іванович- директор 

КП «Спеціалізова-ний комбінат 

комунально-побутового 

обслуговування» міської ради 

 

11.  Про затвердження списків дітей та 

підлітків від 6 до 18 років і дітей, 

яким до 1 вересня 2017 року 

виповнюється 5 років 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

 

12.  Про зміни договорів найму жилих 

приміщень 

 

13.  Про передачу дитячого майданчика 

на баланс комунального 

підприємства 

 

14.  Про реконструкцію нежитлових 

приміщень під житло 

 

15.  Про списання основних засобів 

комунального підприємства 

Житомирської міської ради  

 

16.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  міської ради 

від 02.08.2017 №701 «Про 

списання основних засобів 

комунальних підприємств 

Житомирської міської ради» 

 

17.  Про організацію тимчасового 

торговельного  майданчику у  

м. Житомирі для торгівлі живими 

квітами   

Юзвинський Юрій Казімирович- 

начальник КП «Інспекція з 

благоустрою м. Житомира» міської 

ради 

18.  Про збереження жилого 

приміщення за тимчасово 

відсутніми громадянами 

Сидун Надія Ігорівна- начальник 

відділу по обліку та розподілу  жилої 

площі міської ради  
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19.  Про реєстрацію фізичних осіб за 

місцем проживання 

Ярош Ірина Віталіївна- начальник 

управління ведення реєстру 

територіальної громади  міської ради 

20.  Про план роботи виконавчого 

комітету Житомирської міської 

ради на четвертий квартал 2017 

року 

Скороход Віталій Володимирович- 

начальник управління звернень та 

діловодства міської ради 

21.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира  

Краснопір Вікторія Валентинівна – 

директор департаменту праці та 

соціального захисту населення міської 

ради 

22.  Про встановлення опіки над 

малолітнім 

 Бібла Ольга Василівна-  начальник 

служби у справах дітей міської ради 

23.  Про направлення до інтернатного 

закладу 

 

24.  Про звільнення від виконання 

обов’язків піклувальника та 

направлення до інтернатного 

закладу неповнолітнього  

 

25.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення із сином  

 

26.   Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

27.   Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

28.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

29.   Про надання дозволу на 

дарування житла малолітній  

 

30.  Про надання дозволу на купівлю 

житла малолітній  

 

31.   Про надання дозволу на купівлю 

житла неповнолітній  

 

32.   Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітньої  

 

33.  Про надання дозволу на продаж 

житла неповнолітньому   

 

34.   Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів 

 

35.   Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітніх  

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


