
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

 засідання виконавчого комітету 

   

      № 28                                                                                          від 19.09.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

 

 

Засідання розпочалося о  10.05  год. 

 Засідання закінчилося  о  12.10  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., Краснопір В.В., Ткачук Д.Г.,         

Кондратюк С.М., Ольшанська С.Г., Пашко О.М., Артьомов С.М.,   

Блощинський О.С., Бовсуновська М.А.,  Ваколюк О.Ю., Волинець Н.І., 

Воробйов В.В., Годований Р.М., Дяченко А.В., Ковалюк Н.Д.,  Півоварова С.І., 

Потоцький В.О., Соя О.В., Таргонський О.С. 

 

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Гринишина В.В.,        

Кривошей М.І., Лисенко А.І., Павлюк Н.А.   

 

Присутні: Кузнєцова Марина Олександрівна – в.о. директора юридичного 

департаменту міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради, Сластухіна Світлана Василівна 

– головний спеціаліст управління по зв'язках з громадськістю міської ради, 

представники громадськості, керівники виконавчих органів міської ради. 

 

Перед початком проведення засідання виконавчого комітету міської ради 

міський голова Сухомлин С.І.: 

1. Нагородив відзнакою «За заслуги перед містом III ступеня» за активну 

громадську позицію, патріотизм, сумлінне служіння громаді міста: 
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Батанова Олександра Аркадійовича – вихователя Житомирського 

обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей. 

 

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. 
 

При формуванні порядку денного члени виконавчого комітету міської 

ради підтримали наступні пропозиції: 

1. Прийняти порядок денний за основу. 

При голосуванні: за - 19, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 
   

2. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Центр 

захисту тварин» Житомирської міської ради».  

При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ткачук Д.Г. додатково внести до порядку денного питання «Про 

затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства 

«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської 

ради» та розглянути його першим в порядку денному. 

При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ольшанська С.Г. додатково внести до порядку денного питання «Про 

внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 01.08.2018       

№ 786»  

При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

5. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Кондратюк С.М. додатково внести до порядку денного питання: 

5.1. «Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради»  

При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

5.2. «Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «Крігер 

Енергія». 
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При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

5.3. «Про встановлення тарифу на виробництво та постачання теплової 

енергії ТОВ «Укртепло Житомир». 

При голосуванні: за – 20, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

5.4. «Про реконструкцію нежитлових приміщень під житло». 

При голосуванні: за – 20, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

5.5. Зняти з порядку денного питання «Про порядок надання 

контрольних карток на виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим порушенням 

благоустрою комунальним підприємствам «Житомирводоканал» та 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради. 

При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

6. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Пашко О.М.: 

6.1. Додатково внести до порядку денного питання «Про план роботи 

виконавчого комітету Житомирської міської ради на четвертий квартал 2018 

року». 

При голосуванні: за – 20, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

6.2. Розглянути питання «Про внесення змін в додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 530» у відкритому режимі.  

При голосуванні: за – 19, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

 

Члени виконавчого комітету міської ради затвердили порядок денний в цілому. 

При голосуванні: за - 20, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається)  

 

 

Перед початком розгляду питань надали слово голові ГО «Аутизм 

Житомир» Жанні Зарічній та голові ГО «Світ без обмежень» Світлані Шиш. 

 

В ході засідання виконавчого комітету обговорювалося питання «Про 

конкурс на отримання коштів з міського бюджету для здійснення заходів, 

спрямованих на організацію денного догляду дітей з розладами спектру 

аутизму». 
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 ВИСТУПИЛИ: 

Н.І. Волинець приватний підприємець 

О.М. Пашко керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

В.В. Краснопір заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

Н.Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я". 

А.В. Дяченко комерційний директор ТОВ "ВАЮР" 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ольшанська С.Г. підтримала пропозицію членів виконавчого комітету по 

створенню робочої групи щодо вирішення піднятої проблеми представниками 

вищезазначених громадських організацій та доручила профільному заступнику 

міського голови Краснопір В.В. провести засідання робочої групи щодо 

вирішення даної проблеми. До складу робочої групи долучити членів 

виконавчого комітету Годованого Р.М., Волинець Н.І., Ковалюк Н.Д.,   

Ваколюк О.Ю., Потоцького В.О. 

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

(Приймається) 

 

 

Під час засідання виконавчого комітету міської ради виступив Дмитро 

Астрашанович – активіст «Руху нових сил». Підняв питання щодо 

несвоєчасного вивозу сміття в районі гаражного кооперативу «Смолянка». 

Наголосив на тому, що на даний момент в цьому районі утворилося вже 

звалище сміття та чути неприємний запах, на що скаржаться жителі. 

Члени виконавчого комітету вислухали дану проблему та порадили 

звернутися до профільного заступника міського голови Кондратюка С.М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану 

комунального підприємства «Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» Житомирської міської ради 

 Доповідач: Демчик Є.О. – начальник КП «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне управління» міської 

ради  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

С.Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 
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виконавчих органів ради 

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 964 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану на 2018 рік 

комунального підприємства «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» 

Житомирської міської ради 

 Доповідач: Горб В.М. – директор КП «ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ» міської ради 
  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 965 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Житомирміськгаз» Житомирської міської 

ради 

 Доповідач: Левицький В.О. – директор КП 

«Житомирміськгаз» міської ради 
  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

С.Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

С.І. Півоварова директор приватного підприємства "КВЖРЕП № 8" 
 

 
 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступну 

пропозицію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ольшанської С.Г. зняти даний проект рішення на доопрацювання. 

 При голосуванні: за - 16, проти - немає, утримались - 2.  

(Приймається) 
 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Електричних мереж зовнішнього 
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освітлення «Міськсвітло» Житомирської міської ради  

 Доповідач: Бічук О.І. - директор КП «Електричних 

мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 

міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  966 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Зеленбуд» Житомирської міської ради  

 Доповідач: Шевчук О.С. - директор КП «Зеленбуд» 

міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

С.І. Півоварова директор приватного підприємства "КВЖРЕП № 8" 

Н.Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я". 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 967 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» Житомирської міської ради  

 Доповідач: Бондарчук Л.В. – заступник директора КП 

«Спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 968 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Експлуатація штучних споруд» 

Житомирської міської ради  
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 Доповідач: Сидорчук В.М. - директор КП «Експлуатація 

штучних споруд» міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 969 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Управління автомобільних шляхів» 

Житомирської міської ради  

 Доповідач: Янушевич С.М. - директор КП «Управління 

автомобільних шляхів» міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

С.Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний 

фронт" 

М.А. Бовсуновська викладач Інституту української мови Національної 

академії наук України, заступник голови Житомирської 

обласної організації ВО «Свобода» 

В.О. Потоцький заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

 

Член виконавчого комітету міської ради Годований Р.М. зауважив 

зафіксувати протокольно, щоб компанії «Асфальт Плюс» не сплачувалися 

кошти за невиконану роботу щодо ремонту дороги по вулиці Новопівнічній. 

 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 970 додається. 

При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 1. 

(Рішення прийнято) 

 

9.СЛУХАЛИ: Про створення комісії з визначення та відшкодування 

збитків, заподіяних Житомирській міській раді 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: 

С.Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний 
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фронт" 

М.О. Кузнєцова в.о. директора юридичного департаменту міської ради 

В.О. Потоцький заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

При голосуванні: за – 14, проти - 1, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

2. Долучити до адміністративної комісії членів виконавчого комітету 

міської ради Волинець Н.І., Блощинського О.С. за їх згодою та депутатів 

Житомирської міської ради за їх згодою. 

 

3. Внести в додаток 3 проекту рішення зміни: «Особа (її представник), яка 

заподіяла збитки Житомирській міській раді (за згодою)». 

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

(Приймається) 

 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 971 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.08.2018 № 786 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 972 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради: 

           1. Заслухали інформацію директора департаменту містобудування та 

земельних відносин міської ради Блажиєвського І.Й. щодо двох мікроавтобусів, 

які протягом року стоять на проїжджій частині в районі Торгового центру 

«Житній» та створюють аварійну ситуацію. 
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2. Надали доручення департаменту містобудування та земельних 

відносин спільно з юридичним департаментом міської ради опрацювати та 

підготувати звернення до Національної поліції щодо вирішення даної ситуації. 

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

(Приймається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс виконаних робіт з капітального 

ремонту об’єкта  

 Доповідач: Глазунов В.В. – начальник управління 

капітального будівництва міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 973 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та сфери послуг в 

нічний час на території м. Житомира 

 Доповідач: Костриця М.М. - директор департаменту 

економічного розвитку міської ради 

  

  

 ВИСТУПИЛИ: 

М.А. Бовсуновська викладач Інституту української мови Національної 

академії наук України, заступник голови Житомирської 

обласної організації ВО «Свобода» 

А.В. Дяченко комерційний директор ТОВ "ВАЮР" 

Н.І. Волинець приватний підприємець 

О.С. Блощинський голова Богунської районної ради м. Житомира 

В.О. Потоцький заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний 

фронт" 

Н.Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. 

Жінка. Сім'я 

 

 

На засідання виконавчого комітету був запрошений представник 

мережі кав’ярень «Sharikava»  ФОП Коломієць Тетяна. 

В ході обговорення, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Ольшанська С.Г порекомендувала представнику 
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врахувати всі пропозиції та зауваження членів виконавчого комітету міської 

ради. 

При голосуванні: за – 11, проти - немає, утримались - 1. 

(Рішення не прийнято) 

  

Вислухавши всі зауваження членів виконавчого комітету, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольшанська С.Г. 

доручила департаменту містобудування та земельних відносин та                    

КП «Інспекція з благоустрою  м. Житомира» міської ради на наступне засідання 

виконавчого комітету проінформувати про невиконані доручення щодо 

демонтажу рекламних конструкцій («АТБ-Маркет», магазин одягу «Obnova 

Euroshop»).  

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

(Приймається) 

 

 

13. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання 

 Доповідач: Ярош І.В. – начальник управління ведення 

реєстру територіальної громади міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 974 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс житлово-експлуатаційних 

підприємств обладнання підвищувальних насосних 

станцій, встановлених в будинках  

 Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління 

комунального господарства міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 975 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію             

ТОВ «Крігер Енергія» 

 Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління 

комунального господарства міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 976 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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16. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на виробництво та постачання 

теплової енергії ТОВ «Укртепло Житомир» 

 Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління 

комунального господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 977 додається. 

При голосуванні: за - 13,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового                       

плану комунального підприємства 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської 

ради 

 Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління 

комунального господарства міської ради 

Співдоповідач: Рогожин Д.В. – директор КП 

«Житомиртеплокомуненерго» міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

Н.І. Волинець приватний підприємець 

В.О. Потоцький заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

 

Член виконавчого комітету Потоцький В.О. зауважив, що в платіжках 

немає чіткого розмежування по оплаті за місця загального користування та 

оплаті жилої площі. Мешканці мають бачити, скільки вони сплачують за 

квартиру та скільки за місця загального користування. 

Директор КП «Житомиртеплокомуненерго» міської ради Рогожин Д.В. 

проінформував, що таке розмежування неможливе так як населення 

недоотримає  15% коштів. 

Вислухавши дане питання, члени виконавчого комітету підтримали 

доручення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ольшанської С.Г.: «Доручити юридичному департаменту міської ради 

спільно з КП «Житомиртеплокомуненерго» міської ради та управлінням 

комунального господарства міської ради опрацювати законодавство по даному 

питанню та повідомити членів виконкому». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 978 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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18. СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, включення до списків 

першочергового та позачергового одержання жилих 

приміщень і упорядкування черги за місцем проживання  

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 979 додається 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

На засіданні виконавчого комітету міської ради було надано слово 

працівникам Житомирської установи виконання покарань щодо надання 

відомчого житла.  

 

 

19. СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на квартирний облік за місцем їх 

роботи 

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 980 додається 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про збереження жилого приміщення за тимчасово 

відсутніми громадянами 

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 981 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про виключення кімнат з Переліку будинків, квартир, 

кімнат, віднесених до фонду житла для тимчасового 

проживання громадян 

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 982 додається. 

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

(Рішення прийнято) 

  

22. СЛУХАЛИ: Про включення жилих приміщень до числа службових та 

надання службової жилої площі громадянам 

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 983 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про виключення жилих приміщень з числа службових 

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 984 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання громадянам жилої площі 

 Доповідач: Сидун Н.І. – начальник відділу по обліку та 

розподілу жилої площі міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 985 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КУ Центральна міська лікарня № 2 

на списання автомобілів 

 Доповідач: Місюрова М.О. – начальник управління 

охорони здоров’я міської ради 

  

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні пропозиції 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ольшанської С.Г.: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Внести зміни в п.1 проекту рішення та викласти його в такій редакції: 

«Дозволити комунальній установі Центральна міська лікарня №2 (головний 
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лікар – Павлусенко В.П.) списати з балансу установи непридатні для 

подальшого використання автомобілі ЗІЛ-130, інвентарний номер 10151006, 

1983 року випуску, державний реєстраційний номер 3147 ЖИЛ, двигун            

№ 834580, залишкова вартість 0,00 грн.; ГАЗ-51 «А», інвентарний номер 

10151007, 1975 року випуску, державний реєстраційний номер 2740 ЖИП, 

двигун № 1552605687405, залишкова вартість 0,00 грн.». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 986 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КУ Центральна міська лікарня № 2 

на списання основних засобів 

 Доповідач: Місюрова М.О. – начальник управління 

охорони здоров’я міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 987 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану 

комунального підприємства «Центр захисту тварин» 

Житомирської міської ради 

 Доповідач: Мельник О.В. – директор комунального 

підприємства «Центр захисту тварин» 

міської ради 

  

  ВИСТУПИЛИ: 

С.І. Півоварова директор приватного підприємства "КВЖРЕП № 8" 

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

В.О. Потоцький заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт 

О.М. Пашко керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ольшанська С.Г. підтримала пропозицію членів виконавчого комітету міської 

ради щодо питання вакцинації проти грипу. Управлінню охорони здоров’я 

міської ради надати інформацію членам виконкому на електронну пошту. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 988 додається. 
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При голосуванні: за - 18, проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про реконструкцію нежитлових приміщень під житло 

 Доповідач: Задорожний І.В. – в.о. начальника управління 

житлового господарства міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 989 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету Житомирської 

міської ради на четвертий квартал 2018 року 

 Доповідач: Пашко О.М. – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 990 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

Члени виконавчого комітету заслухали інформацію начальника 

управління транспорту і зв’язку міської ради Грищука М.В. щодо виконання 

протокольного доручення виконавчого комітету міської ради від 15.08.2018 про 

виконання заходів щодо організації безпеки дорожнього руху  

 

  ВИСТУПИЛИ: 

С.І. Півоварова директор приватного підприємства "КВЖРЕП № 8" 

Р.М. Годований начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

О.М. Пашко керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

  

В ході розгляду вищезазначеного питання члени виконавчого комітету 

підтримали пропозицію члена виконавчого комітету Годованого Р.М. щодо 

спільного звернення управління транспорту і зв’язку та департаменту бюджету 

та фінансів міської ради до бюджетної комісії та долучити його для вирішення 

питання  виділення коштів.  

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

(Приймається) 
 

 
 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 16.05.2018 № 530 
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 Доповідач: Ліпінська Л.І. – в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 991 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, 

інвалідам, малозабезпеченим верствам населення та 

іншим категоріям громадян міста Житомира 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 992 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про виплату одноразової матеріальної допомоги особам 

з інвалідністю 1 та 2 групи по зору 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 993 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

33. СЛУХАЛИ: 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 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 994 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

 Доповідач: Ліпінська Л.І. – в.о. директора департаменту 
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соціальної політики міської ради 

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 995 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 996 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневрологічний інтернат  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 997 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 998 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

38. СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 999 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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39. СЛУХАЛИ: Про відібрання малолітніх дітей  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1000 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

40. СЛУХАЛИ: Про звільнення від виконання обов’язків опікуна 

стосовно малолітніх дітей  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1001 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

41. СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованця з дитячого будинку сімейного 

типу родини  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1002 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

42. СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованки з дитячого будинку сімейного 

типу родини  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1003 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

43. СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованця з дитячого будинку сімейного 

типу родини          

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 1004 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо визначення місця 

проживання малолітніх дітей  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1005 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо участі у вихованні та 

порядок побачення із дітьми  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1006 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо участі у вихованні та 

порядок побачення із сином  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1007 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

47. СЛУХАЛИ: Про участь у вихованні та порядок побачення із дочкою  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1008 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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48. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1009 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1010 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1011 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1012 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла        

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 1013 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1014 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла       

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1015 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла та земельної 

ділянки  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1016 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  малолітнім 

дітям  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1017 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла        

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1018 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1019 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла неповнолітній  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1020 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла  малолітній  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1021 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла неповнолітньому  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1022 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на обмін житла від імені 

малолітньої  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1023 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітньої  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1024 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітньої  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1025 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітній  

 Доповідач: Кур’ята В.Ц. – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1026 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 


