
 

 

   

        

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

 

 
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

21 березня   2018 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про роботу управління культури 

міської ради за 2017 рік 

Рябенко Ніна Іванівна- начальник 

управління культури міської ради  

2.  Про затвердження переліку 

соціально-культурних проектів 

(заходів) інститутів 

громадянського суспільства і 

розміру їх фінансової підтримки за 

рахунок коштів міського бюджету 

м. Житомира в галузі «Культура» 

 

3.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Обʼєднана дирекція кінотеатрів 

міста » Житомирської міської ради 

Сергійчук Інна Володимирівна- 

директор КП «Обʼєднана дирекція 

кіно-театрів міста» міської ради 

4.  Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

«Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» 

Житомирської міської ради  

Нечуйвітер Андрій Володимирович- 

начальник КП «Житомирське 

трамвайно-тро-лейбусне управ-

ління» міської ради  

 

5.  Про затвердження змін до  

фінансового плану комунального 

підприємства «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне 

управління» Житомирської міської 

ради  

 

6.  Про затвердження Положення про 

порядок призначення грантів 

Ковальчук        Ірина Анатоліївна- 

начальник управління у справах 
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Житомирського міського голови 

для обдарованої молоді  

сімʼї, молоді і спорту міської ради  

 

7.  Про затвердження Положення про 

порядок призначення стипендій 

міського голови для обдарованих 

студентів вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації  

м. Житомира  

 

 

8.  Про оренду комунального майна та 

внесення змін в рішення 

міськвиконкому  

 

Матвеюк Валерій Володимирович -  

директор КП 

«Регулювання орендних відносин»  

міської ради 

 

9.  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 

10.  Про зміни договорів найму жилих 

приміщень 

Оніщенко Андрій Анатолійович- в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

 

11.  Про зняття з балансу жилого 

будинку №3 по пров. 

Шодуарівському 

 

 

12.  Про хід виконання рішення 

міськвиконкому від 17.02.2016 

№109 «Про проведення 

інвентаризації квартирного та 

кооперативного обліків громадян, 

які потребують поліпшення 

житлових умов за місцем 

проживання» 

 

Сидун Надія Ігорівна- начальник 

відділу по обліку та розподілу  жилої 

площі міської ради   

 

13.  Про уповноваження посадових 

осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні 

Черниш Євгеній Миколайович- 

директор юридичного департаменту 

міської ради 
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правопорушення та затвердження 

Інструкції з оформлення матеріалів 

про адміністративні 

правопорушення  

14.  Про план роботи виконавчого 

комітету Житомирської міської 

ради на другий квартал 2018 року 

Скороход Віталій Володимирович- 

начальник управління звернень та 

діловодства міської ради 

15.  Про передачу матеріальних 

цінностей  

Весельський Анатолій 

Владиславович – начальник відділу 

господарського забезпечення міської 

ради  

16.               Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

Ліпінська Людмила Іванівна- перший 

заступник директора департаменту 

соціальної політики  

міської ради 

 

17.  Про виплату одноразової 

матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю 1 та 2 групи по зору 

 

18.  Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання 

малолітніх  

Комар Катерина Володимирівна- 

заступник  начальника  

служби у справах дітей міської ради 

19.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

20.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

21.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

22.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

23.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав 

 

24.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

25.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

26.     Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

27.  Про надання дозволу на купівлю 

житла 

 

28.  Про надання дозволу на купівлю 

земельної ділянки малолітній 

 

29.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів   

 

30.  Про надання дозволу на продаж 

житла неповнолітньому   
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31.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 15.02.2018 №154 «Про надання 

статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

32.  Про надання дозволу на купівлю 

житла малолітній  

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко    


