
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

15 листопада   2017 року о 10.00 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про підсумки проведення оздоровлення 

та відпочинку дітей міста Житомира у 

2017 році 

 

Ковальчук        Ірина 

Анатоліївна- начальник 

управління у справах сімʼї, 

молоді і спорту міської ради 

2.  Про визнання міського культурно-

спортивного центру Житомирської 

міської ради балансоутримувачем 

спортивного майданчика в м. Житомирі  

 

3.  Про затвердження змін до фінансового 

плану комунального підприємства 

«Футбольний клуб «Полісся» 

Житомирської міської ради на 2017 рік 

 

Лясковський Віталій 

Анатолійович-директор КП 

«Футбольний клуб «Полісся» 

міської ради 

 

4.  Про встановлення щомісячної плати та 

переліку пільг за навчання у 

комунальних початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах (школах естетичного 

виховання) на 2017-2018 навчальний рік 

Рябенко Ніна Іванівна- 

начальник управління 

культури міської ради  

 

 

5.  Про затвердження плану діяльності 

виконавчих органів міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів 

на 2018 рік 

 

Костриця Микола 

Миколайович – директор 

департаменту економічного 

розвитку міської ради 

6.  Про  продовження строку дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами в м. 

Житомирі 

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування 

та земельних відносин міської 

ради 
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7.  Про погодження проведення 

благоустрою території з розміщенням 

експозиційного майданчика по вул. 

Сергія Параджанова, 55 та 

облаштуванням павільйону зупинки 

громадського транспорту 

 

8.  Про втрату чинності рішення 

міськвиконкому від 28.10.2010 №780 та 

окремих підпунктів рішення 

міськвиконкому від 03.10.2012 № 416 

 

9.  Про передачу матеріальних цінностей  

10.  Про оренду комунального майна та 

внесення змін в рішення 

міськвиконкому 

Матвеюк Валерій 

Володимирович -  директор 

КП 

«Регулювання орендних 

відносин»  міської ради 

11.  Про реєстрацію фізичних осіб за місцем 

проживання  

Ярош Ірина Віталіївна- нача-

льник управління ведення 

реєстру територіальної 

громади  міської ради 

12.  Про включення жилого приміщення до 

числа гуртожитків виконавчих органів 

міської ради та надання його працівнику 

 

Сидун Надія Ігорівна- 

начальник відділу по обліку та 

розподілу  жилої площі міської 

ради   

13.  Про внесення змін в додаток 2 до 

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 17.03.2017 №261 «Про 

затвердження типових договорів» 

Черниш Євгеній Миколайович 

– директор юридичного 

департаменту міської ради  

 

 Інформація на виконання 

протокольного доручення від 18.10.2017 

№ 37 про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання  

Арендарчук Валентин 

Васильович- начальник 

управління освіти міської ради  

 

14.  

             

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 

15.  Про надання статусу дитини-сироти  Бібла Ольга Василівна-  

начальник  

служби у справах дітей міської 

ради  

16.  Про надання статусу дитини-сироти   

17.  Про надання статусу дитини-сироти   

18.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування  
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19.  Про надання статусу дитини-сироти   

20.  Про  встановлення  опіки над 

малолітнім 

 

21.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

22.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

23.  Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських 

прав  

 

24.  Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських 

прав  

 

25.  Про реєстрацію народження дитини та 

направлення її до державного дитячого 

закладу 

 

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  

 

30.  Про надання дозволу на дарування 

земельної ділянки малолітній  

 

31.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній  

 

32.  Про надання дозволу на дарування 

житла неповнолітній  

 

33.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

34.  Про надання дозволу на дарування 

земельної ділянки та на підписання 

необхідних документів  

 

 

35.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

36.  Про надання дозволу на купівлю житла  

37.  Про надання дозволу на купівлю житла 

малолітньому  

 

38.   Про надання дозволу на обмін житла 

від імені малолітньої  
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39.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

40.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

41.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

42.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітніх 

 

43.  Про надання дозволу на продаж житла 

підопічному  

 

44.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітньої  

 

45.   Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітньої  

 

46.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітніх  

 

47.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


