
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

05 вересня   2018 року о 10.00 

                                                                                           

                                                                           

№ 

п/п 

Назва питання 
Доповідач та 

співдоповідач 

1.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ» Жито-мирської міської ради на 

2019 рік 

  

Горб Валерій 

Михайлович-директор 

КП«ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ» міської 

ради 

  

2.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Гагарінське» 

Житомирської міської ради на 2019 рік 

  

Овсяннікова Світлана 

Володимирівна-

директор КП 

«Гагарінське» міської 

ради  

  

3.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Парк» 

Житомирської міської ради 

  

Леонченко Ігор 

Олександрович –

директор КП «Парк» 

міської ради 

  

4.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Обִיєднана 

дирекція кінотеатрів міста » Житомирської 

міської ради 

  

Сергійчук Інна 

Володимирівна- 

директор КП 

«Обʼєднана дирекція 

кіно-театрів міста» 

міської ради 

  

5.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Профілактика» 

Житомирської міської ради на 2019 рік 

  

Вербич Олена 

Володимирівна – 

директор  КП 

«Профілактика» міської 

ради 

  



6.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Здоровִיя» 

Житомирської міської ради на 2019 рік 

  

Веремчук 

Світлана Арсентівна- 

директор КП «Здоровʼя» 

міської ради 

  

7.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Аптека №127» 

Житомирської міської ради на 2019 рік 

  

Козловський Владислав 

Леонідович- завідувач 

КП «Аптека №127» 

міської ради 

  

8.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Центр захисту 

тварин» Житомирської міської ради на 2019 

рік 

  

Мельник Олександра 

Василівна -  директор 

КП «Центр захисту 

тварин» Житомирської 

міської ради 

  

9.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Виробниче 

житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство №5» Житомирської міської ради 

  

Кучик Андрій 

Васильович- директор 

КП «ВЖРЕП №5» 

міської ради 

10.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Житлове 

виробниче підприємство аварійних робіт» 

Житомирської міської ради 

  

Войналович Юрій 

Михайлович – 

начальник КП «Житлове 

виробниче підприємство 

аварійних робіт» міської 

ради 

  

11.   
Про погодження проведення благоустрою 

території з розміщенням малих архітектурних 

форм за адресою вул. Шевченка, 14 

Блажиєвський 

Ігор Йосипович – 

директор департаменту 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради 

  

12.   
Про уточнення адреси житлового будинку по 

провулку Метеорологічному, 15 в місті 

Житомирі 
  



  

  

Про виконання протокольного доручення 

щодо розміщення у місті рекламних щитів для 

рекламування гастрольних заходів 

  

Блажиєвський 

Ігор Йосипович – 

директор департаменту 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради 

  

Юзвинський Юрій 

Казімирович - 

начальник КП 

«Інспекція з 

благоустрою 

 м. Житомира» міської 

ради 

  

13.   
Про оренду комунального майна та внесення 

змін в рішення міськвиконкому 

  

Матвеюк Валерій 

Володимирович -  

директор КП 

«Регулювання орендних 

відносин»  міської ради 

  

14.   

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 

  

15.   

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 20.12.2017 року 

№1233 «Про затвердження штатного розпису 

комунальної установи «Агенція розвитку 

міста» Житомирської міської ради» 

  

Костриця Микола 

Миколайович – 

директор департаменту 

економічного розвитку 

міської ради 

Пахолюк Борис 

Борисович- директор 

кому-нальної установи 



«Агенція розвитку 

міста» міської ради  

  

16.   
Про передачу компִיютерної техніки 

Прохорчук Діна 
Ансарівна-  директор 

департаменту бюджету 

та фінансів міської ради 

  

17.   

Про визначення переліку обִיєктів  та виду 

робіт на території 

м. Житомира, на яких порушники зможуть 

виконувати стягнення у виді суспільно 

корисних робіт 

Марцун Олександр 

Васильович- начальник 

управління 

комунального 

господарства міської 

ради 

  

18.   

Про порядок надання контрольних карток на 

виконання робіт, повִיязаних з тимчасовим 

порушенням благоустрою комунальним 

підприємствам «Житомирводоканал» та 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської 

міської ради 

  

  

19.   

Про втрату чинності рішень виконавчого 

комітету міської ради від 24.10.2002 № 603, 

від 15.01.2016 №3 та 

від 01.04.2015 №167 

Задорожний Ігор 

Володмирович- в.о. 

начальника управління 

житлового господарства 

міської ради 

  

20.   
Про передачу матеріальних цінностей 

Арендарчук Валентин 

Васильович- начальник 

управління освіти 

міської ради 

21.   
Про конкурс на отримання коштів з міського 

бюджету для здійснення заходів, спрямованих 

на організацію денного догляду дітей з 

розладами спектру аутизму 

Ліпінська Людмила 

Іванівна- в.о. директора 

департаменту соціальної 

політики міської ради 

22.   

Про внесення змін та доповнень в додаток до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

07.02.2018 № 116 «Про організацію 

громадських робіт в місті Житомирі на 2018 

рік» 

  



23.   
Про внесення доповнення в додаток до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

06.03.2013 №86 «Про затвердження переліку 

видів громадських робіт в м. Житомирі» 

  

24.   
Про надання адресних соціальних допомог 

пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим 

верствам населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

  

  

25.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна над недієздатним 
  

26.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

27.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна над недієздатною 
  

28.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

29.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

30.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

31.   Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат 
  

32.   Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат 
  

33.   Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат 
  



34.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

35.   Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Бібла Ольга Василівна-  
начальник 

служби у справах дітей 

міської ради 

  

36.   
Про надання статусу дитини-сироти   

37.   
Про встановлення опіки   

38.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

39.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

40.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

41.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

42.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

43.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

44.   Про надання дозволу на дарування земельної 

ділянки малолітній 
  

45.   
Про надання дозволу на дарування житла   

46.   
Про надання дозволу на дарування житла   



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 

малолітнім 
  

51.   Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки малолітній 
  

52.   Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній 
  

53.   Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній 
  

54.   
Про надання дозволу на дарування житла   

55.   Про надання дозволу на дарування житла 

неповнолітній 
  

56.   Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки 
  

57.   
Про надання дозволу на дарування житла   

58.   
Про надання дозволу на дарування житла   

59.   Про надання дозволу на купівлю житла 

неповнолітньому 
  

60.   
Про надання дозволу на купівлю житла   

61.   Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів дітям 
  



62.   
Про надання дозволу на  переоформлення 

реєстраційних документів на транспортний 

засіб неповнолітній підопічній 

  

63.   Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів 
  

64.   Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів 
  

65.   Про надання дозволу на продаж житла від 

імені малолітнього 
  

66.   Про надання дозволу на продаж житла від 

імені малолітнього 
  

67.   Про надання дозволу на продаж житла від 

імені малолітнього 
  

 


