
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

18 жовтня   2017 року о 10.00 

                                                                                                                                                                        
№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про нагородження Камишного Ю.К. 

відзнакою «За заслуги перед містом» 

ІІ ступеня  

Скороход Віталій Володимирович- 

начальник управління звернень та 

діловодства міської ради 

2.  Про затвердження мережі 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів на 

2017-2018 навчальний рік 

Арендарчук Валентин Васильович- 

начальник управління освіти міської ради  

3.  Про списання основних засобів  

4.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 

«Стоммакс» Житомирської міської 

ради на 2018 рік 

Ковальський Юрій Анатолійович- в.о 

головного лікаря КП «Стоммакс» міської 

ради  

 

5.  Про погодження варіанту розподілу 

житлового будинку № 36/1 по вул. 

Вільський Шлях в м. Житомирі 

Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради 

6.  Про встановлення режиму роботи 

обʼєктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери 

послуг в нічний час на території м. 

Житомира 

Костриця Микола Миколайович – директор 

департаменту економічного розвитку міської 

ради 

7.  Про зміни договорів найму жилих 

приміщень 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

8.  Про передачу нерухомого майна  Кравчук Олена Борисівна- нача-льник 

відділу по управлінню та приватизації 

комунального майна міської ради  

9.  Про передачу матеріальних цінностей Дзюбенко Ігор  Вячеславович-  начальник 

управ-ління розвитку інформаційних 

технологій міської ради 

10.  Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

01.02.2017 № 86 «Про Регламент 

виконавчого комітету Житомирської 

міської ради» 

Пашко Ольга Миколаївна – керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

11.  Про взяття на квартирний облік, 

включення до списків 

першочергового та позачергового 

Сидун Надія Ігорівна- начальник відді-лу по 

обліку та розподілу  жилої площі міської 

ради   
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одержання жилих приміщень і 

упорядкування черги за місцем 

проживання  

12.  Про кооперативний облік громадян 

міста 

 

13.  Про продовження строку проживання 

громадян у житлових приміщеннях з 

фонду житла для тимчасового 

проживання  

 

14.  Про включення жилих  приміщень до 

числа службових та надання жилої 

площі 

 

15.  Про надання жилої площі громадянам  

16.  Про внесення змін до рішення 

міськвиконкому від 15.07.2015 № 454 

 

17.  Про внесення змін до рішення 

міськвиконкому від 15.07.2015 № 455 

 

 Інформація на виконання 

протокольного доручення щодо 

проведення рейдів  з перевірки 

закладів, які працюють у нічний час 

без встановлення режиму роботи 

виконавчим комітетом міської ради  

Грибук Віктор Васильович- начальник 

муніципальної інспекції міської ради  

18.  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 

19.  Про надання адресних допомог на 

харчування громадянам та дітям із 

сімей, які прибули з тимчасово 

окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної 

операції 

 

20.  Про надання грошової виплати 

громадянам, яким присвоєно звання 

«Почесний громадянин міста 

Житомира» 

 

21.  Про відшкодування витрат на 

поховання учасника бойових дій, 

який брав участь в антитерористичній 

операції 

 

22.  Про надання статусу дитини-сироти  Бібла Ольга Василівна-  начальник служби у 

справах дітей міської ради  

23.  Про встановлення опіки над 

малолітнім  

 

24.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав 

 

25.  Про направлення малолітнього  до 

державного дитячого закладу 
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26.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

27.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

28.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

29.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки 

малолітній  

 

30.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

31.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

32.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

33.  Про надання дозволу на дарування 

житла неповнолітнім  

 

34.  Про надання дозволу на дарування 

житла неповнолітньому  

 

35.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

36.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

37.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

38.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

39.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

40.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

41.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

42.  Про надання дозволу на дарування 

житла на імʼя  малолітнього  

 

43.  Про надання дозволу на обмін житла   

44.  Про надання дозволу на 

переоформлення  реєстраційних 

документів та продаж автомобіля від 

імені малолітньої  

 

45.  Про надання дозволу на підписання  

необхідних документів  

 

46.  Про надання дозволу на підписання  

необхідних документів  

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


