
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

   

     № 30                                                                                            від 10.10.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

 

 

Засідання розпочалося о  09.10  год. 

 Засідання закінчилося  о  09.40  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., Ткачук Д.Г.,                  

Артьомов С.М., Блощинський О.С., Ваколюк О.Ю., Волинець Н.І.,              

Воробйов В.В., Дяченко А.В., Кривошей М.І., Павлюк Н.А., Потоцький В.О.,  

Соя О.В., Таргонський О.С. 

 

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

Ольшанська С.Г., Бовсуновська М.А., Годований Р.М., Гринишина В.В.,    

Ковалюк Н.Д., Лисенко А.І., Півоварова С.І. 

 

Присутні: Черниш Євгеній Миколайович – директор юридичного департаменту 

міської ради, Грищук Тетяна Анатоліївна – в.о. директора департаменту 

бюджету та фінансів міської ради, Газарова Катерина Павлівна – старший 

інспектор управління по зв'язках з громадськістю міської ради, Демчик Євгеній 

Олександрович – начальник комунального підприємства «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне управління» міської ради, Рогожин Дмитро 

Володимирович – директор комунального підприємства 

«Житомиртеплокомуненерго» міської ради, Пахолюк Борис Борисович - 

директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» міської ради,  

керівники виконавчих органів міської ради, представники громадськості. 
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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 - 14, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 

   

2. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Кондратюка С.М. - додатково внести до порядку денного питання «Про 

звільнення від сплати за надання дозволу на порушення благоустрою» та 

розглянути його другим питанням порядку денного.  

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

(Приймається) 

 

3. Керуючого справами виконавчого комітету міської ради Пашко О.М. – 

додатково внести до порядку денного питання «Про поповнення дитячого 

будинку сімейного типу родини вихованкою». 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради затвердили порядок денний в 

цілому. 

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

(Приймається)  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Про початок опалювального сезону 2018-2019 років 

 Доповідач:  Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1067 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати за надання дозволу на 

порушення благоустрою 

 Доповідач:  Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1068 додається. 
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При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо доцільності залучення 

кредиту від Європейського банку реконструкції та 

розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Проект 

модернізації громадського тролейбусного парку                       

м. Житомир» під гарантію Житомирської міської ради  

 Доповідач:  Ткачук Д. Г. – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні пропозиції 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ткачука Д.Г.: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Внести зміни до проекту рішення, а саме у заголовку та тексті до 

проекту рішення слово «парку» замінити на слово «транспорту». 

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

(Приймається)  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1069 «Про затвердження висновку щодо 

доцільності залучення кредиту від Європейського банку 

реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного 

проекту «Проект модернізації громадського 

тролейбусного транспорту м. Житомир» під гарантію 

Житомирської міської ради» додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім  

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

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1070 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування  над неповнолітньою  

 Доповідач:  Бібла О. В. -  начальник служби у справах 
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дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1071 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім  

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

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1072 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

7. СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою  

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

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1073 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

8. СЛУХАЛИ: Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 

родини вихованкою  

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

дітей міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №   1074 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  
  

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 
 

 

Керуючий справами                                                                   О. М. Пашко 


