
 

 

   

        

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
засідання виконавчого комітету міської ради 

07 листопада   2018 року о 10.00 

                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 5 

1.  Про стан підготовки міського господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

Марцун Олександр 

Васильович- начальник 

управління комунального 

господарства міської ради  

 

 Інформація щодо нарахування плати за опалення 

місць загального користування  

 

 

2.  Про затвердження мережі закладів дошкільної 

освіти, закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти на 2018-2019 

навчальний рік 

Арендарчук Валентин 

Васильович- директор 

департаменту освіти міської 

ради  

 

3.  Про передачу обладнання системи 

відеоспостереження закладів загальної середньої 

освіти міста  

 

 

4.  Про організацію та проведення всеукраїнського 

замовленого містобудівного конкурсу на кращу 

концепцію реконструкції майданів Соборний та 

Перемоги в місті Житомир  

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор 

департаменту 

містобудування та 

земельних відносин міської 

ради 

 

5.  Про надання згоди Житомирській обласній 

державній адміністрації на встановлення 

памִיятної дошки Олегу Ольжичу у місті 

Житомирі 
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6.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Регулювання 

орендних відносин» Житомирської міської ради 

 на 2019 рік 

Матвеюк Валерій 

Володимирович -  директор 

КП 

«Регулювання орендних 

відносин»  міської ради 

 

7.  Про оренду комунального майна та внесення змін 

в рішення міськвиконкому  

 

 

8.  Про надання згоди на здійснення невід'ємних 

поліпшень орендованих нежитлових приміщень 

комунальної власності міста Житомира 

 

 

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 скасування режиму роботи обʼєктів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та сфери 

послуг в нічний час на території м. Житомира  

 

 

11.  Про відключення споживачів від мереж 

централізованого опалення 

Мостович Юрій 

Олексійович-начальник 

управління житлового 

господарства міської ради 

 

12.  Про внесення змін до рішення міськвиконкому 

від 27.04.2016  

№ 346 «Про затвердження Порядку визначення 

учасників та проведення капітального ремонту 

житлових будинків на території 

 м. Житомира, в яких створено обִיєднання 

співвласників багатоквартирних будинків» 

 

 

13.  Про надання дозволу на порушення благоустрою  

по пров. Друкарському, 42 

 

Марцун Олександр 

Васильович- начальник 

управління комунального 

господарства міської ради  

 

14.  Про списання основних фондів комунального 

підприємства «Житомирводоканал» 

Житомирської міської ради  

 

 

15.  Про передачу туалету громадського користування  
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16.  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   

 

17.  Про продовження строку проживання громадян у 

житлових приміщеннях з фонду житла для 

тимчасового проживання  

 

 

18.  Про включення жилих приміщень до числа 

службових та надання службової жилої площі 

громадянам 

 

 

19.  Про виключення жилих приміщень із фонду 

житла для тимчасового проживання та надання 

громадянам жилої площі 

  

 

20.  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 

 

21.  Про виплату одноразової матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору 

 

 

22.  Про призначення грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення деяким 

категоріям осіб, які брали участь у бойових діях 

на території інших держав 

 

 

23.  Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневрологічний інтернат  

 

24.  Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  

 

25.  Про звільнення від повноважень опікуна та про 

затвердження подання про можливість 

призначення опікуна над недієздатною  

 

26.  Про внесення змін в рішення міськвиконкому від 

15.08.2018 №868 

Бібла Ольга Василівна-  

начальник  

служби у справах дітей 

міської ради  

 

27.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
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28.  Про  встановлення  піклування   

29.  Про встановлення піклування   

30.  Про поповнення прийомної сім’ї прийомною 

дитиною  

 

31.  Про припинення функціонування прийомної сім’ї   

32.  Про участь у вихованні та порядок побачення   

33.  Про участь у вихованні та порядок побачення із 

сином  

 

34.  Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 

 

35.  Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 

 

36.  Про відібрання малолітнього сина, затвердження 

висновку щодо позбавлення батьківських прав та 

направлення дитини до державного дитячого 

закладу  

 

 

37.  Про відібрання малолітньої доньки, затвердження 

висновку щодо позбавлення батьківських прав та 

направлення дитини до державного дитячого 

закладу  

 

 

38.  Про надання дозволу на дарування житла   

39.  Про надання дозволу на дарування житла   

40.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

41.   Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки  

 

 

42.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

43.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

44.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній  

 

45.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітнім дітям  

 

46.   Про надання дозволу на дарування житла 

неповнолітньому 
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47.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній  

 

 

48.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітньому  

 

49.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітнім дітям  

 

 

50.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітнім дітям  

 

51.  Про надання дозволу на дарування житла. 

 

 

52.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

53.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

54.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки  

 

 

55.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

56.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

57.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

58.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

59.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

60.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки  

 

 

61.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

62.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки  

 

 

63.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки  

 

 

64.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

65.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

66.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки  
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67.  Про надання дозволу на купівлю житла 

малолітній  

 

 

68.  Про надання дозволу на обмін житла 

неповнолітньому підопічному. 

 

 

69.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

 

70.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

 

71.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів неповнолітньому  

 

 

72.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені малолітнього  

 

 

73.  Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

 

 

74.  Про надання дозволу на продаж житла  

 

 

75.   Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітніх дітей 

 

 

76.  Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітнього 

 

 

 

 

 


