
 

 

        

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

17 січня   2018 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

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 нагородження  

Васильчука С.К.  відзнакою  «За заслуги 

перед містом» ІІ ступеня 

Скороход Віталій Володимирович- 

начальник управління звернень та 

діловодства міської ради  

3.  Про правову освіту населення  

м. Житомира 

Черниш Євгеній Миколайович -директор 

юридичного департаменту міської ради  

4.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Міський 

інформаційний центр»  Житомирської 

міської ради  

Харченко Валентин Іванович- директор КП 

«Міський інформаційний центр»   міської 

ради  

 

5.  Про погодження розміщення офісу з 

продажу/придбання житла 

Блажиєвський  

Ігор Йосипович - директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

6.  Про демонтаж тимчасових споруд, 

обладнання, спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами в м. Житомирі 

 

7.  Про відмову в погодженні варіантів 

виділу в натурі частин житлового 

будинку №34 по пров. Попова в м. 

Житомирі 

 

 Інформація на виконання протокольного 

доручення виконавчого комітету міської 

ради від 06.12.2017 №45 щодо стану  

отримання субʼєктами господарювання 

дозволів на встановлення рекламних 

засобів у м. Житомирі упродовж 2017 

року  

 

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

відділу по управлінню та приватизації 

комунального майна міської ради  

Пахолюк Борис Борисович- директор кому-

нальної установи «Агенція розвитку» міської 

ради   
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9.  Про заходи формування житлового 

фонду соціального призначення у м. 

Житомирі  

Сидун Надія Ігорівна- начальник відділу по 

обліку та розподілу  жилої площі міської 

ради   

10.  Про створення наглядової ради у сфері 

розподілу соціального житла при 

виконавчому комітеті міської ради та 

затвердження Положення про наглядову 

раду у сфері розподілу соціального 

житла при виконавчому комітеті міської 

ради 

 

11.  Про створення уповноваженої оцінної 

комісії при виконавчому комітеті міської 

ради та затвердження Положення про 

уповноважену оцінну комісію при 

виконавчому комітеті міської ради 

 

12.  Про затвердження Порядку взяття 

громадян на соціальний квартирний 

облік, їх перебування на такому обліку, 

зняття з нього та надання соціального 

житлового  фонду для осіб, які 

потребують соціального захисту  

 

13.  Про встановлення Житомирському 

учбово-виробничому підприємству 

Українського товариства глухих тарифу 

на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій для 

гуртожитку по вул. Князів Острозьких, 

75  

Оніщенко Андрій Анатолійович-в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

Єфимович Олександр Павлович-директор 

Житомирського учбово-виробничого 

підприємства Українського товариства 

глухих  

 

14.  Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих і рідких побутових 

відходів, що надаються КП 

«Автотранспортне підприємство 0628» 

Житомирської міської ради  

Оніщенко Андрій Анатолійович- в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

Колесник Сергій Володимирович- начальник 

КП «АТП 0628» міської ради 

15.  Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються приватним підприємством 

«ВЖРЕП № 4» 

Оніщенко Андрій Анатолійович- в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

Тичина Володимир Андрійович- директор 

ПП «ВЖРЕП №4» 

16.  Про зняття з балансу комунальних 

підприємств м. Житомира 

одноповерхових житлових будинків 

 

17.  Про зняття з балансу жилого будинку 

№10 по площі Польовій  

 

18.  Про списання комунального майна Рогожин Дмитро Володимирович - директор 

КП «Житомиртепло комуненерго» міської 

ради 

19.  Про списання основних фондів 

комунального підприємства 

«Житомирводоканал» Житомирської 

міської ради  

Марцун Олександр Васильович- начальник 

управління комунального господарства 

міської ради 
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 Інформація на виконання протокольного 

доручення виконавчого комітету міської 

ради від 20.12.2017 №47 щодо стану 

пожежних гідрантів у м. Житомирі 

Нікітін Андрій Миколайович- директор КП 

«Житомирводоканал» міської ради 

 

20.  Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 16.05.2017 № 469 

Грищук Михайло Володимирович - 

начальник управління транспорту і зв’язку 

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 відшкодування витрат на поховання 

учасника бойових дій, який брав участь в 

антитерористичній операції 

 

23.  Про надання адресних матеріальних 

допомог 

 

24.  Про надання адресних матеріальних 

допомог громадянам міста Житомира, які 

мають почесне звання «Заслужений 

донор України» 

 

25.  Про надання грошової компенсації 

особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною 

 

26.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

27.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

28.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

29.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

30.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

31.  Про  встановлення  опіки над   

32.  Про встановлення  піклування   

33.  Про реєстрацію народження дитини та 

направлення її до державного дитячого 

закладу 

 

34.  Про створення дитячого будинку 

сімейного типу родини  

 

35.  Про створення дитячого будинку 

сімейного типу родини  

 

36.  Про надання дозволу на дарування житла   

37.  Про надання дозволу на дарування житла   

38.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній  
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39.   Про надання дозволу на продаж житла   

 

 


