
 

 

     
              

                                                 
                                                                                                                                                                                   

УКРАЇНА 
  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 
 

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

01 листопада   2017 року о 10.00 

 
                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 5 

1.  Про затвердження фінансового плану 
комунального підприємства 

«Зеленбуд» Житомирської міської ради 
 

Шевчук Сергій Олександрович- 
директор КП «Зеленбуд» міської ради  

2.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 
«Управління автомобільних шляхів» 

Житомирської міської ради 
 

Янушевич Сергій Миколайович- 

директор КП «Управління 
автомобільних шляхів» міської ради 

 

3.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 
«Фармація» Житомирської міської 

ради на 2018 рік 
 

Поліщук Вадим Олександрович- 

директор КП «Фармація» міської ради  
 

4.  Про затвердження складу міської 

комісії з питань евакуації, її 
оперативної групи, переліку та місць 

розміщення евакуаційних органів міста 
 

Дідківський Микола Васильович-

начальник управ-ління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради  
 

5.  Про скасування дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами в м. Житомирі  

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор 
департаменту містобудування та 

земельних відносин міської ради 
 

 Інформація на виконання 

протокольного доручення від 
18.10.2017 №37 щодо виконання 

рішень виконавчого комітету міської 
ради з демонтажу 

 

Юзвинський Юрій Казімирович- 

начальник КП «Інспекція з 
благоустрою  

м. Житомира» міської ради 
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6.  Про скасування 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 зняття з контролю окремих рішень 
виконавчого комітету Житомирської 

міської ради  
 

Скороход Віталій Володимирович- 
начальник управління звернень та 

діловодства міської ради  
 

8.  Про розгляд скарги на постанову 

адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Житомирської 

міської ради від 03.10.2017 №821 
  

Перегуда Олена Володимирівна- 

головний спеці-аліст, відпові-дальний 
секретар адмінкомісії  

 

9.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 
малозабезпеченим верствам населення 

та іншим категоріям громадян міста 
Житомира 

  

Ліпінська Людмила Іванівна-

заступник дирек-тора департа-менту 
праці та соціального захисту 

населення міської ради 
 

10.  Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  
служби у справах дітей міської ради  

 

11.  Про надання статусу дитини-сироти   

12.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

13.  Про затвердження висновку щодо 
позбавлення батьківських прав  

 

14.   Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

15.  Про надання дозволу на дарування 
житла 

. 
 

 

16.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

17.  Про надання дозволу на дарування 
житла  

 

18.  Про надання дозволу на дарування 
житла та земельної ділянки  
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19.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

20.  Про надання дозволу на дарування 
житла малолітній. 

 

21.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній  

 

22.  Про надання дозволу на дарування 
житла  

 

23.  Про надання дозволу на дарування 
житла неповнолітньому  

 

24.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів неповнолітній  

 

 
 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


