
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

   

     № 32                                                                                            від 24.10.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

   

Засідання розпочалося о  09.00  год. 

 Засідання закінчилося  о  09.25  год. 

  

 У засіданні  виконавчого комітету міської ради  взяли участь: 
 

С. І. Сухомлин міський голова  

О.М. Пашко керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
 

 Члени виконкому: Чиж Н.М., Кондратюк С.М., Краснопір В.В.,  

Ольшанська С.Г., Блощинський О.С., Бовсуновська М.А., Ваколюк О.Ю., 

Воробйов В.В., Годований Р.М., Павлюк Н.А., Півоварова С.І. Потоцький В.О.,  

Соя О.В., Таргонський О.С. 

 

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Ткачук Д.Г.,                  

Артьомов С.М., Волинець Н.І., Гринишина В.В., Дяченко А.В., Ковалюк Н.Д., 

Кривошей М.І., Лисенко А.І. 
 

 Присутні: Черниш Євгеній Миколайович – директор юридичного 

департаменту міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради, Ахмедова Ольга 

Володимирівна – начальник управління по зв'язках з громадськістю міської 

ради, Рогожин Дмитро Володимирович – директор комунального підприємства 

«Житомиртеплокомуненерго» міської ради, Юрченко Ольга Іванівна – 

директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (була присутня при розгляді питань служби у справах дітей міської 

ради), керівники виконавчих органів міської ради, представники громадськості. 
 

Перед формуванням Порядку денного міський голова Сухомлин С.І. 

наголосив усім присутнім, що в разі наявності конфлікту інтересів необхідно 

зробити повідомлення відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» із зазначенням відповідного проекту рішення. 
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При формуванні порядку денного члени виконавчого комітету міської 

ради підтримали наступні пропозиції: 

1. Прийняти порядок денний за основу. 

При голосуванні: за - 16, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 
   

2. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Краснопір В.В. додатково внести до порядку денного питання «Про 

виплату адресної допомоги».  

При голосуванні: за – 16, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 Члени виконавчого комітету міської ради затвердили порядок денний в 

цілому. 

При голосуванні: за - 16, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається)  
  

 Перед розглядом питань порядку денного, на виконання розпорядження 

Голови Верховної Ради України від 19 жовтня 2018 року народний депутат 

України Павло Володимирович Дзюблик вручив волонтеру, члену виконавчого 

комітету Житомирської міської ради, Таргонському Олександру 

Сигизмундовичу Грамоту та медаль Верховної Ради України: «За вагомий 

особистий внесок в соціально-економічний та культурно-освітній розвиток 

регіону, активну громадську діяльність, сумлінну працю та високий 

професіоналізм». 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенцій з державного бюджету  

 Доповідач:  Прохорчук Д. А. -  директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради  
  

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні пропозиції 

директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Д.А. 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

При голосуванні: за - 15, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 2. Доповнити проект рішення виконавчого комітету міської ради та 

внести зміни до міського бюджету в чистині субвенції з державного бюджету 

на погашення різниці в тарифах в сумі 4 168 600, 00 грн, яка буде в подальшому 

спрямована для розрахунку комунальних підприємств за газопостачання. 

Прийняти цю суму за умови визначення її в рішенні обласної ради (набирає 

чинності з моменту прийняття відповідного рішення Житомирською обласною 

радою). 

При голосуванні: за - 15, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається)  
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1136 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку взаємодії між надавачами 

житлово-комунальних послуг і органами соціального 

захисту населення при наданні житлових субсидій 

 Доповідач:  Ліпінська Л. І. - в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1137 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на виробництво теплової 

енергії ТОВ «Бренвель» 

 Доповідач:  Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1138 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

4. СЛУХАЛИ: Про перепоховання останків  

 Доповідач:  Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1139 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

5. СЛУХАЛИ: Про виплату адресної допомоги 

 Доповідач:  Ліпінська Л. І. - в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1140 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  
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6. СЛУХАЛИ: Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 

родини вихованками  

 Доповідач:  Бібла О. В. -  начальник служби у справах 

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1141 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

7. СЛУХАЛИ: Про утворення прийомної сім’ї   

 Доповідач:  Бібла О. В. -  начальник служби у справах 

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1142 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

8. СЛУХАЛИ: Про влаштування до прийомної сім’ї                      

прийомної дитини  

 Доповідач:  Бібла О. В. -  начальник служби у справах 

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1143 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

9. СЛУХАЛИ: Про зміну місця функціонування дитячого будинку 

сімейного типу родини  

 Доповідач:  Бібла О. В. -  начальник служби у справах 

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1144 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 


