
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
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 грудня   2017 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                     

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1.  Про затвердження змін до 

фінансового плану комунального 

підприємства  «Управління 

автомобільних шляхів» 

Житомирської міської ради  

  

Янушевич Сергій Миколайович- 

директор КП «Управління 

автомобільних шляхів» міської 

ради 

 

2.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 

«Житомирміськгаз»  Житомирської 

міської ради  

 

Левицький Володимир 

Олександрович- директор КП 

«Житомирміськ-газ» міської 

ради 

 

3.  Про Порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури м. Житомира  

Глазунов В’ячеслав 

Володимирович – в.о. 

начальника управління 

капітального будівництва міської 

ради 

 

4.  Про надання згоди ініціативній групі 

мешканців міста на встановлення 

меморіальної дошки Возному Юрію 

Віталійовичу 

 

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та 

земельних відносин міської ради 

 

5.  Про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами в м. Житомирі 

 

 

6.  Про впорядкування, уточнення та 

надання нових адрес обʼєктам 

архітектури  

 

 

7.  Про погодження варіантів розподілу 

55/100 частин житлового будинку 

№21 по вул. Свободи в м. Житомирі 
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8.  Про відмову в погодженні варіантів 

розподілу житлового будинку №88 по 

вул. Митрополита Андрея 

Шептицького в м. Житомирі  

 

 

9.  Про оренду комунального майна та 

внесення змін в рішення 

міськвиконкому 

 

Матвеюк Валерій 

Володимирович -  директор КП 

«Регулювання орендних 

відносин»  міської ради 

 

10.  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 

 

11.  Про зняття з балансу жилого будинку 

№3 по вул. Миколи Лисенка  

 

Оніщенко Андрій Анатолійович– 

в.о. начальника управління 

житлового господарства міської 

ради 

 

12.  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  

 

13.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

08.12.2016 №1098 «Про затвердження 

коефіцієнтів нормативної витрати 

теплової енергії на опалення місць 

загального користування в 

багатоквартирних житлових будинках 

м. Житомира» 

 

 

14.  Про надання дозволу на порушення 

благоустрою по вул. Героїв Крут, 18 

  

 

15.  Про надання дозволу на порушення 

благоустрою по вул. Домбровського, 

34 
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16.  Про надання дозволу на порушення 

благоустрою по вул. Хлібна, 23б 

 

 

17.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

04.01.2017 № 14 

 

Степаницька Тетяна Василівна- 

заступник начальника КП 

«Інспекція з благоустрою  

м. Житомира» міської ради 

 

18.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

10.05.2017 №455 

 

19.  Про взяття на квартирний облік, 

включення до списків 

першочергового та позачергового 

одержання жилих приміщень і 

упорядкування черги за місцем 

проживання  

 

Сидун Надія Ігорівна- начальник 

відділу по обліку та розподілу  

жилої площі міської ради   

 

20.  Про продовження строку проживання 

громадян у житлових приміщеннях з 

фонду житла для тимчасового 

проживання 

 

 

21.  Про надання громадянам жилої площі  

22.  Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Фармація» 

Житомирської міської ради на 

списання матеріальних цінностей 

 

Місюрова Марія Олександрівна- 

начальник управління охорони 

здоров'я міської ради   

 

23.  Про визнання міського культурно-

спортивного центру Житомирської 

міської ради балансоутримувачем 

спортивного майданчика в  

м. Житомирі 

 

Ковальчук        Ірина 

Анатоліївна- начальник 

управління у справах сімʼї, 

молоді і спорту міської ради  

 

 Інформація на виконання 

протокольного доручення від 

01.11.2017 №38 щодо благоустрою 

територій  

 

Юзвинський Юрій Казімирович - 

начальник КП «Інспекція з 

благоустрою 

 м. Житомира» міської ради 
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Інформація на виконання 

протокольного доручення від 

24.11.2017 №42 щодо  аварійного 

будинку по вул. Троянівскій, 13/1 

 

 

Інформація про виконання п.п.5,6 

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24.11.2017 №1109 «Про 

встановлення вартості проїзду в 

міському пасажирському транспорті 

загального користування» 

  

Кондратюк Сергій 

Миколайович– заступник місь-

кого голови з питань діяльно-сті 

виконавчих органів ради 

 

 

Грищук Михайло 

Володимирович - начальник 

управління транспорту і зв’язку 

міської ради 

 

24.  Про затвердження Порядку 

використання коштів міського 

бюджету на відшкодування вартості 

проїзду громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи  

 

Краснопір Вікторія Валентинівна 

– директор департаменту праці 

та соціального захисту населення 

міської ради 

 

25.               Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам населення 

та іншим категоріям громадян міста 

Житомира 

 

 

26.  Про надання адресних допомог на 

харчування громадянам та дітям із 

сімей, які прибули з тимчасово 

окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної 

операції 

 

 

27.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

Бібла Ольга Василівна-  

начальник  

служби у справах дітей міської 

ради  

 

28.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

29.  Про  встановлення  опіки над 

малолітніми дітьми  

 

 

30.   Про звільнення від виконання 

обов’язків  піклувальника 

 

 



 5 

31.  Про вибуття з прийомної сім’ї    

32.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

21.05.2014 № 152 «Про надання 

статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування» 

 

 

33.  Про поповнення прийомної сім’ї 

прийомною дитиною  
 

34.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення  

 

35.   Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

 

36.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

37.   Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

38.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

39.  Про надання дозволу на дарування 

житла  
 

 

40.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

41.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній  

 

42.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітньому  
 

 

43.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітньому 

 

 

44.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітньому  

 

 

45.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітньому  
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46.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній  

 

47.   Про надання дозволу на дарування 

житла  
 

 

48.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

49.   Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

50.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

51.  Про надання дозволу на купівлю 

житла  

 

52.  Про надання дозволу на купівлю 

житла  

 

53.   Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

54.   Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

55.  Про надання дозволу на  

переоформлення реєстраційних 

документів та продаж автомобіля від 

імені дітей  

 

 

56.  Про надання дозволу на  

переоформлення реєстраційних 

документів та продаж автомобіля 

неповнолітньому  

 

 

57.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітньої  

 

58.  Про надання дозволу на продаж житла 

неповнолітній  

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


