
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

17 жовтня   2018 року о 10.00 

                                                                                             

№ 

п/п 

Назва питання 
Доповідач та 

співдоповідач 

1 2 5 

1.   
Про перерозподіл субвенції 

  

Прохорчук Діна 

Ансарівна-  директор 

департаменту бюджету 

та фінансів міської ради 

  

2.   

Про організацію роботи щодо обліку дітей 

шкільного віку та учнів у м. Житомирі 

  

Арендарчук Валентин 

Васильович- начальник 

управління освіти міської 

ради 

  

3.   Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами в м. Житомирі 

Блажиєвський 

Ігор Йосипович – 

директор департаменту 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради 

  

4.   

Про продовження строку дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі 

  

  

5.   

Про демонтаж спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами в м. Житомирі 

  

  

6.   
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та 

тарифів на послуги з централізованого опалення та 

послугу з централізованого постачання гарячої 

Рогожин Дмитро 

Володимирович - 

директор КП 

«Житомиртепло 



води 

  

комуненерго» міської 

ради 

  

7.   

Про затвердження коефіцієнтів нормативної 

витрати теплової енергії на опалення місць 

загального користування в багатоквартирних 

житлових будинках м. Житомира 

  

  

8.   

Про внесення змін до преамбул рішень 

виконавчого комітету міської ради від 17.01.2018 

№47, від 07.02.2018 №91 та від 07.03.2018 №224 

  

  

9.   

Про встановлення тарифу на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення військовій 

частині 1495 Житомирського прикордонного 

загону Північного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України 

  

Марцун Олександр 

Васильович- начальник 

управління комунального 

господарства міської 

ради 

  

10.   

Про передачу на баланс комунального 

підприємства «Житомирводоканал» Житомирської 

міської ради приміщень колишніх ЦТП з 

встановленим обладнанням підвищувальних 

насосних станцій води 

  

11.   
Про передачу дахової котельні житлового будинку 

№ 21 на проспекті Миру 

  

  

12.   
Про списання комунального майна   

13.   

Про визнання таким, що втратило чинність 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

09.11.2016 №1040 «Про внесення змін та 

доповнень в додаток 1 до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 21.09.2016 № 887» 

  

  



14.   
Про видалення зелених насаджень у м. Житомирі 

Степаницька Тетяна 

Васи-лівна- заступник 

начальника КП 

«Інспекція з благоустрою 

 м. Житомира» міської 

ради 

  

15.   
Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 06.12.2017 №1138 

  

  

16.   
Про погодження актів про списання 

багатоквартирних будинків 

  

Мостович Юрій 

Олексійович-начальник 

управління житлового 

господарства міської 

ради 

  

17.   
Про зміни договорів найму жилих приміщень 

  

  

18.   
Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 01.08.2018 №792 

  

  

19.   
Про затвердження Порядку взаємодії між 

надавачами житлово-комунальних послуг і 

органами соціального захисту населення при 

наданні житлових субсидій 

Ліпінська Людмила 

Іванівна- в.о. директора 

департаменту соціальної 

політики 

міської ради 

  

20.   
Про утворення міської комісії щодо надання 

натуральної допомоги деяким категоріям громадян 

та затвердження Положення про неї 

  

21.   
Про надання адресних соціальних допомог 

пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим 

верствам населення та іншим категоріям громадян 

міста Житомира 

  



22.   
Про відшкодування витрат на поховання   

23.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

24.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

25.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

26.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна 
  

27.   Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна над недієздатним 
  

28.   
Про  встановлення  піклування 

Бібла Ольга Василівна-  

начальник 

служби у справах дітей 

міської ради 

  

29.   
Про  встановлення  піклування   

30.   
Про  встановлення  піклування   

31.   Про вибуття вихованців з дитячого будинку 

сімейного типу родини 
  

32.   
Про вибуття вихованки з дитячого будинку 

сімейного типу родини 

  

  



33.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

34.   
Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 

  

  

35.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

36.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

37.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

38.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

39.   Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав 
  

40.    Про відмову у наданні дозволу на реалізацію 

житлового будинку 
  

41.   
Про надання дозволу на дарування житла   

42.   Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки 
  

43.   
Про надання дозволу на дарування житла   

44.   
Про надання дозволу на дарування житла   

45.   
Про надання дозволу на дарування житла   

46.   
Про надання дозволу на дарування житла   



47.   Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки 
  

48.   Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки 
  

49.   
Про надання дозволу на дарування житла   

50.   
Про надання дозволу на дарування житла   

51.   Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів 
  

52.   Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені підопічної дитини 
  

53.   Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів 
  

54.   Про надання дозволу на придбання житла 

неповнолітній 
  

55.   Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітніх 
  

56.   Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітнього 
  

57.   Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітньої 
  

58.   
Про надання дозволу на продаж житла   

  


