
   

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

   

     № 33                                                                                            від 31.10.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

   

Засідання розпочалося о  09.05  год. 

 Засідання закінчилося  о  09.30  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., Артьомов С.М., Бовсуновська М.А., Волинець Н.І.,   

Воробйов В.В., Гринишина В.В., Дяченко А.В., Ковалюк Н.Д., Кривошей М.І.,  

Павлюк Н.А., Потоцький В.О.,  Соя О.В., Таргонський О.С. 

 

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

Блощинський О.С., Ваколюк О.Ю., Годований Р.М., Лисенко А.І.,             

Півоварова С.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, Нікітін Андрій Михайлович – директор комунального підприємства 

«Житомирводоканал» міської ради, Бурдейна Інна Петрівна – художній 

керівник дитячого ансамблю сучасного танцю «АВАНТЕ», голова громадської 

організації «Центр хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської», Гладких 

Олег – представник будівельної компанії «М Group Development», 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 
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зробити повідомлення відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» із зазначенням відповідного проекту рішення. 
 

При формуванні порядку денного члени виконавчого комітету міської 

ради підтримали наступні пропозиції: 

1. Прийняти порядок денний за основу. 

При голосуванні: за - 17, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 
   

2. Члена виконавчого комітету міської ради Павлюк Н.А., додатково 

внести до порядку денного питання «Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету від 04.04.2018 № 323».  

При голосуванні: за – 17, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 Члени виконавчого комітету міської ради затвердили порядок денний в 

цілому. 

При голосуванні: за - 17, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається)   

  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. СЛУХАЛИ: Про проведення Міжнародної Хореографічної Асамблеї  

ім. Н. Скорульської - 2018 

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління   

культури міської ради  

  

 ВИСТУПИЛИ: 

І. П. Бурдейна художній керівник дитячого ансамблю сучасного танцю 

«АВАНТЕ», голова громадської організації «Центр 

хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської» 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1145 додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про проведення свята справжньої української музики з 

нагоди 8-ої річниці будівельної компанії «М Group 

Development» 

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління   

культури міської ради  

  

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні пропозиції 

міського голови Сухомлина С.І.: 
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 1. Прийняти проект рішення за основу. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

 2. Виключити із заголовка та тексту проекту рішення слово «справжньої». 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1146 «Про проведення свята української 

музики з нагоди 8-ої річниці будівельної компанії                    

«М Group Development»  додається. 

При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

3. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції 

 Доповідач:  Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1147 додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 21.02.2018 № 156 «Про 

проведення в м. Житомирі призовів громадян на 

строкову військову службу у 2018 році» 

 Доповідач: Лазаренко А. В. – т.в.о. заступника 

військового комісара Житомирського 

ОМВК 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1148 додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

5. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс виконаних робіт з реконструкції 

об’єкта  

 Доповідач: Глазунов В. В. -  начальник управління 

капітального будівництва міської ради 
   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1149 додається. 

При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету від 04.04.2018 № 323 

 Доповідач: Павлюк Н. А. – заступник начальника 

комунального підприємства «Інспекція з 

благоустрою м. Житомира» міської ради, 

член виконавчого комітету міської ради 

  

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні пропозиції 

заступника начальника комунального підприємства «Інспекція з благоустрою 

м. Житомира» міської ради Павлюк Н.А.: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

 2. Внести зміни до пункту 1 проекту рішення, а саме слова «20 листопада 

2018 року» замінити на слова «30 листопада 2018 року». 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1150 додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

 Після прийняття проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету від 04.04.2018 № 323» заступник начальника 

комунального підприємства «Інспекція з благоустрою м. Житомира» міської 

ради Павлюк Н.А. в межах компетенції проінформувала членів виконавчого 

комітету міської ради про виконання доручення міського голови                     

Сухомлина С. І., наданого на засіданні виконкому 17.10.2018, щодо стану 

рекламних засобів типу біл-борд та наявності інформаційної таблички 

(маркування) на каркасі рекламного засобу. (Інформаційний лист КП 

«Інспекція з благоустрою м. Житомира» міської ради від 30.10.2018 № 1768 

додається до оригіналу протоколу засідання виконкому.) 

 Врахувавши надану інформацію, міський голова Сухомлин С.І. доручив 

департаменту містобудування та земельних відносин міської ради 

(Блажиєвський І.Й.) спільно з комунальним підприємством «Інспекція з 

благоустрою м. Житомира» міської ради (Юзвинський Ю.К.) відповідно до 

процедури підготувати та висвітлити на офіційному сайті міської ради (поки 

без зазначення адрес) проект рішення щодо демонтажу рекламних конструкцій, 

які утримуються в неналежному стані та без маркування.  

 

7. СЛУХАЛИ: Про відібрання малолітніх дітей, затвердження висновку 

щодо відібрання без позбавлення матері батьківських 
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прав та направлення дітей до державного дитячого 

закладу 

 Доповідач:  Комар К. В. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1151 додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання неповнолітньої для її 

тимчасового виїзду за межі України  

 Доповідач:  Комар К. В. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1152 додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 


