
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

19 вересня  2018 року о 10.00 

  

№ 

п/п 

Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1.   
Про затвердження змін до фінансового плану 

на 2018 рік комунального підприємства 

«ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської 

міської ради 

Горб Валерій Михайлович-

директор КП«ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ» міської ради 

  

2.   
Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 

«Житомирміськгаз» Жито-мирської міської 

ради 

Левицький Володимир 

Олександрович- директор КП 

«Житомирміськ-газ» міської 

ради 

  

3.   
Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Електричних 

мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 

Житомирської міської ради 

Бічук Олег Ігорович- 

директор КП «Електричних 

мереж зовніш-нього 

освітлення «Міськсвітло»» 

міської ради 

  

4.   
Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Зеленбуд» 

Житомирської міської ради 

Шевчук Олександр 

Сергійович- директор КП 

«Зеленбуд» Житомирської 

міської ради 

  

5.   
Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Спеціалізований 

комбінат комунально-побутового 

обслуговування» Житомирської міської ради 

Ганченко Василь Іванович- 

директор КП «Спеціалізова-

ний комбінат комунально-

побутового обслуговування» 

міської ради 

  

6.   
Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Експлуатація 

штучних споруд» Житомирської міської ради 

Сидорчук Володимир 

Миколайович – директор КП 

«Експлуатація штучних 



споруд» міської ради 

  

7.   

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Управління 

автомобільних шляхів» Житомирської міської 

ради 

Янушевич Сергій 

Миколайович- директор КП 

«Управління автомобільних 

шляхів» міської ради 

  

8.   
Про створення комісії з визначення та 

відшкодування збитків, заподіяних 

Житомирській міській раді 

Блажиєвський 

Ігор Йосипович – директор 

департаменту 

містобудування та земельних 

відносин міської ради 

9.   Про передачу на баланс виконаних робіт з 

капітального ремонту обִיєкта 

Глазунов В’ячеслав 

Володимирович- начальник 

управління капітального 

будівництва 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 реєстрацію фізичних осіб за місцем 

проживання 

  

Ярош Ірина Віталіївна- нача-

льник управління ведення 

реєстру територіальної 

громади  міської ради 

  

12.   

Про передачу на баланс житлово-

експлуатаційних підприємств обладнання 

підвищувальних насосних станцій, 

встановлених в будинках 

  

Марцун Олександр 

Васильович- начальник 

управління комунального 

господарства міської ради 

  

13.   

Про порядок надання контрольних карток на 

виконання робіт, повִיязаних з тимчасовим 

порушенням благоустрою комунальним 

підприємствам «Житомирводоканал» та 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської 

міської ради 

  



14.   
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  

15.   Про взяття громадян на квартирний облік за 

місцем їх роботи 
  

16.   Про збереження жилого приміщення за 

тимчасово відсутніми громадянами 
  

17.   
Про виключення кімнат з Переліку будинків, 

квартир, кімнат, віднесених до фонду житла 

для тимчасового проживання громадян 

  

18.   
Про включення жилих приміщень до числа 

службових та надання службової жилої площі 

громадянам 

  

19.   Про виключення жилих приміщень з числа 

службових 
  

20.   
Про надання громадянам жилої площі   

21.   Про надання дозволу КУ Центральна міська  

лікарня №2 на списання автомобілів Місюрова Марія 

Олександрівна- начальник 

управління охорони здоров'я 

міської ради 22.   Про надання дозволу КУ Центральна міська  

лікарня №2 на списання основних засобів 

  

Інформація на виконання протокольного 

доручення виконавчого комітету міської ради 

від 15.08.2018 про виконання заходів щодо 

організації безпеки дорожнього руху 

Грищук Михайло 

Володимирович - начальник 

управління транспорту і 

зв’язку міської ради 

23.   
Про надання адресних соціальних допомог 

пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим 

верствам населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

Ліпінська Людмила Іванівна- 

в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської 

ради 



24.   

Про виплату одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю 1 та 2 групи 

по зору 

  

  

25.   

Про призначення грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення 

деяким категоріям осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України та брали участь у бойових 

діях на території інших держав 

  

  

26.   
Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  

  

  

27.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  
  

28.   Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат  
  

29.   
Про внесення змін в додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

16.05.2018 №530 

  

30.   
Про встановлення опіки 

Бібла Ольга Василівна-  

начальник 

служби у справах дітей 

міської ради 

  

31.   
Про встановлення опіки   

32.   
Про відібрання малолітніх дітей  у опікуна   

33.   Про звільнення від виконання обов’язків 

опікуна стосовно малолітніх дітей 
  



34.   Про вибуття вихованця з дитячого будинку 

сімейного типу родини 
  

35.   Про вибуття вихованки з дитячого будинку 

сімейного типу родини 
  

36.   Про вибуття вихованця з дитячого будинку 

сімейного типу родини 
  

37.   Про затвердження висновку щодо визначення 

місця проживання малолітніх дітей 
  

38.   Про затвердження висновку щодо участі у 

вихованні та порядок побачення із дітьми  
  

39.   Про затвердження висновку щодо участі у 

вихованні та порядок побачення із сином 
  

40.    Про участь у вихованні та порядок побачення 

із дочкою 
  

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 затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

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 ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ 

  



49.   
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
ДАРУВАННЯ ЖИТЛА МАЛОЛІТНІМ 

ДІТЯМ 

  

50.   
Про надання дозволу на дарування житла   

51.   
Про надання дозволу на дарування житла   

52.   Про надання дозволу на дарування житла 

неповнолітній. 
  

53.   ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
КУПІВЛЮ ЖИТЛА МАЛОЛІТНІЙ 

  

54.   
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 

КУПІВЛЮ ЖИТЛА 
НЕПОВНОЛІТНЬОМУ 

  

55.   Про надання дозволу на обмін житла від імені 

малолітньої 
  

56.   
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
ПРОДАЖ ЖИТЛА ВІД ІМЕНІ 

МАЛОЛІТНЬОЇ 

  

57.   
 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 

ПРОДАЖ ЖИТЛА ВІД ІМЕНІ 
МАЛОЛІТНЬОЇ 

  

58.   ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 

ПРОДАЖ ЖИТЛА НЕПОВНОЛІТНІЙ 
  

  


