
 

 

   

        

              
                                                 

                                                                                                                                                                                   
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 серпня   2018 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 5 

1.  Про виконання міського бюджету за І півріччя 

2018 року 

Прохорчук Діна Ансарівна-  

директор департаменту 

бюджету та фінансів 

міської ради  

 

2.  Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 06.06.2018 №555 

 

3.  Про проведення благоустрою території  по вул. 

Гранітній, 16 в  

м. Житомирі 

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор 

департаменту 

містобудування та 

земельних відносин міської 

ради 

 

4.  Про продовження терміну дії рішення 

міськвиконкому від 02.08.2017 № 682 

 

5.  Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану комунального підприємства 

«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської 

міської ради  

 

Загурський Володимир 

Францович- директор КП 

«Футбольний клуб 

«Полісся» 

міської ради  

  

 

6.  Про реєстрацію фізичних осіб за місцем 

проживання  

Росквасова Валентина 

Петрівна –  

в.о. начальника управління 

ведення реєстру 

територіальної громади  

міської ради 
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7.  Про передачу матеріальних цінностей Місюрова Марія 

Олександрівна- начальник 

управління охорони 

здоров'я міської ради   

 

8.  Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.02.2017 № 167 

 

Ліпінська Людмила 

Іванівна- в.о. директора 

департаменту соціальної 

політики  

міської ради 

 

9.  Про надання адресних соціальних допомог 

пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим 

верствам населення та іншим категоріям громадян 

міста Житомира 

  

 

10.  Про відшкодування витрат на поховання  

 

 

11.  Про надання грошової виплати громадянам, яким 

присвоєно звання «Почесний громадянин міста 

Житомира» 

 

 

12.  Про виплату одноразової матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору 

 

 

13.  Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  

 

14.  Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  

 

15.  Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  

 

16.  Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневро-логічний  

 

17.  Про  встановлення  опіки  Бібла Ольга Василівна-  

начальник  

служби у справах дітей 

міської ради  

 

18.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
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19.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

20.  Про поповнення прийомної сім’ї прийомною 

дитиною  

 

 

21.   Про звільнення від виконання обов’язків 

прийомної матері 

 

 

22.  Про затвердження висновку щодо позбавлення  

батьківських  прав   

 

23.  Про направлення малолітньої до державного 

дитячого закладу 

 

 

24.  Про надання дозволу на дарування житла   

25.  Про надання дозволу на дарування житла   

26.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки 

 

 

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 житла  

 

 

31.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

32.  Про надання дозволу на купівлю житла  

 

 

33.  Про надання дозволу на купівлю житла 

малолітньому  

 

 

34.  Про надання дозволу на купівлю житла   

35.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

 

36.  Про надання дозволу на підписання необхідних  
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документів від імені дітей  

37.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені дітей  

 

38.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені малолітнього  

 

39.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені дітей  

 

40.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів   

 

 

41.  Про надання дозволу на продаж житла 

неповнолітнім  

 

 

42.  Про надання дозволу на продаж житла 

неповнолітній  

 

 

 


