
  

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

   

     № 31                                                                                            від 17.10.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

Засідання розпочалося о  10.10  год. 

 Засідання закінчилося  о  12.25   год. 

  

 У засіданні  виконавчого комітету міської ради  взяли участь: 

 

С. І. Сухомлин міський голова 

О. М. Пашко керуючий справами 

 

 Члени виконкому: Чиж Н.М., Кондратюк С.М., Ольшанська С.Г.,  

Ткачук Д.Г., Артьомов С.М., Ваколюк О.Ю., Волинець Н.І., Воробйов В.В., 

Годований Р.М., Гринишина В.В., Дяченко А.В., Ковалюк Н.Д.,                  

Павлюк Н.А., Соя О.В. 

 

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

Блощинський О.С., Бовсуновська М.А., Кривошей М.І., Лисенко А.І., 

Півоварова С.І., Потоцький В.О., Таргонський О.С. 

 

Присутні: Черниш Євгеній Миколайович – директор юридичного 

департаменту міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради, Газарова Катерина Павлівна 

– старший інспектор управління по зв'язках з громадськістю міської ради, 

Олексюк Сергій Миколайович – полковник, заступник начальника 

Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, начальник відділу забезпечення, 

Симон Олександр Анатолійович – капітан, начальник житлово-

експлуатаційного відділення відділу забезпечення Житомирського 

прикордонного загону Північного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України, 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), 
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представники громадськості, керівники комунальних підприємств та 

виконавчих органів міської ради. 

 

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 - 16, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 

   

2. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ольшанської С.Г. додатково внести до порядку денного наступні 

питання:  

2.1. «Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

підприємства «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради на 

2018 рік». 

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

(Приймається) 

 

 2.2. «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 17.01.2018 № 58».  

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

(Приймається) 

 

 2.3. «Про виплату адресної допомоги». 

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

(Приймається) 

 

3. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Кондратюка С.М. додатково внести до порядку денного наступні 

питання:  

 3.1. «Про погодження Положення про зняття у споживачів показників 

споживання теплової енергії, допуску до експлуатації вузлів обліку теплової 

енергії, вузлів регулювання теплоносія та їх експлуатаційної  перевірки»  

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

(Приймається) 

 

 3.2. «Про передачу основних засобів комунальних підприємств». 

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

(Приймається) 
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Міський голова Сухомлин С.І. підтримав пропозицію члена 

виконавчого комітету міської ради Годованого Р.М. наприкінці засідання 

розглянути інформацію по «Бюджету участі» (в якому стані розгляд цього 

питання і коли буде оголошено результати голосування). 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради  затвердили порядок денний в 

цілому. 

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

(Приймається) 

 

 Перед розглядом питань порядку денного міський голова надав слово  

Ржешніовецькому Ігорю Петровичу представнику ГО «Громада і Закон» та 

співвласнику будинку по вул. Чуднівська, 108-Б (який записався до виступу). 

У своєму виступі Ржешніовецький І. П. повідомив членам виконавчого 

комітету міської ради про ситуацію, що склалася між ініціативною групою 

співвласників будинку та головою правління ОСББ «Чуднівська 108-Б». Він 

звернувся до членів виконавчого комітету міської ради від представників 

ініціативної групи з  проханням: 

 1. Призупинити реєстрацію нової редакції статуту ОСББ «Чуднівська 

108-Б». 

 2. Призначити фахівців та спеціалістів виконавчих органів ради для 

надання інформаційної допомоги. 

 3. Вирішити питання належного водопостачання будинку, здійснити в 

межах компетенції контроль за технічним станом, використанням та 

утриманням будинку, додержанням житлового законодавства, за 

використанням та експлуатацією комунального майна у приміщенні будинку. 

 4. До заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Кондратюка С.М. - провести плановий особистий прийом                       

19 жовтня 2018 року з представниками будинку № 108-Б по вул. Чуднівська. 

 Члени виконавчого комітету міської ради інформацію взяли до відома. 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл субвенції  

 Доповідач: Прохорчук Д. А. -  директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1075  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного 

віку та учнів у м. Житомирі 
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 Доповідач: Арендарчук В. В. - начальник департаменту 

освіти міської ради  

    

 ВИСТУПИЛИ: 

С.А. Ковтуненко заступник начальника департаменту освіти міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1076  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

в м. Житомирі 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали пропозицію 

прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається)  

 

 Обговорення та голосування із зазначеного питання відбувалося по 

кожному пункті додатків 1, 2, 3 до проекту рішення окремо, за кожною 

адресою.  

 

 1. По додатку 1 до проекту рішення щодо надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами терміном на 5 років. 

 1.1. Члени виконавчого комітету міської ради підтримали  пропозицію 

надати дозвіл: 

 Пункт 1. Обслуговуючому кооперативу “Бізнес - Центр” за адресою                                 

вул. Київська, 40 (банер на тимчасовому паркані будівельного майданчика) - 

на період будівництва торговельно - офісного центру. 

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

(Приймається)  

 

 Пункт 2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Форвард Транс 

Груп” за адресою проспект Незалежності, 168-а/1 (спеціальна наземна 

конструкція). 

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

(Приймається)  

 

Пункт 3. Фізичній особі-підприємцю Трофімчуку Роману 

Анатолійовичу за адресою проспект Миру, 23 (рекламна вивіска на фасаді 

будівлі), при умові зняття реклами з вікна. 
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При голосуванні: за - 13, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається)  

 

Пункт 4. Комунальному підприємству “Житомирська обласна 

філармонія імені Святослава Ріхтера” Житомирської обласної ради за 

адресами (тумба для афіш по кожній окремо адресі): 

вул. Київська, 104;   

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

(Приймається)  

 

вул. Івана Кочерги, 3-а. 

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

(Приймається)  

 

Пункт 5. Товариству з обмеженою відповідальністю “Українська Соц-

розстрочка” за адресами (спеціальна наземна конструкція по кожній окремо 

адресі):  

вул. Чуднівська, 79/1; 

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

(Приймається)  

 

шосе Київське, 45. 

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

(Приймається)  

 

  

 Пункт 6. Фізичній особі-підприємцю Протасевичу  Максиму 

Борисовичу за адресою вул. Покровська, 48 (спеціальна наземна конструкція 

- скрол). 

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

(Приймається)  

 

 Пункт 7. Фізичній особі-підприємцю Чумак Вікторії Миколаївні за 

адресою вул. Героїв Пожежних, 125 (спеціальна наземна конструкція).  

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

(Приймається)  

 

 Пункт 8. Товариству з обмеженою відповідальністю “АВ Метал Груп” 

за адресою вул. Сергія Параджанова, 62 (спеціальна наземна конструкція). 

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

(Приймається)  

 

 Пункт 9. Обслуговуючому кооперативу “Житловий комплекс “Олімп” 

за адресою вул. Героїв Чорнобиля, 6, 8 (банер на тимчасовому паркані 
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будівельного майданчика) - на період будівництва багатоквартирного 

житлового будинку. 

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

(Приймається)  
 

Пункт 10. Товариству з обмеженою відповідальністю “Українська 

Варенична” за адресою вул. Перемоги, 12 (кронштейн на фасаді будинку). 

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

(Приймається)  
 

Пункт 11. Товариству з обмеженою відповідальністю “Ростмедіа. ТВ” 

за адресою майдан Житній Ринок, 3 (телеекран на даху будівлі). 

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

(Приймається)  
 

1.2. По пункту 12 щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами товариству з обмеженою відповідальністю “Медібор” за адресами: 

вул. Перемоги, 52 (лайтпостер, що стоять окремо, місця № 1, № 2),                     

вул. Велика Бердичівська, 47 (лайтпостер, що стоїть окремо, місця № 1, № 2) 

члени виконавчого комітету міської ради підтримали пропозицію «Зняти на 

наступний виконком».  

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

(Приймається)  
 

 Міський голова доручив департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради (Блажиєвський І.Й.) детально вивчити ситуацію на 

місці та при розгляді цього питання на засіданні виконкому 

продемонструвати фото з розташуванням лайпостерів на місцевості у різних 

ракурсах (показати як воно буде виглядати на карті місцевості, реклама 

поруч, тощо). 
 

 1.3. Члени виконавчого комітету міської ради не підтримали 

пропозицію надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Чумак Вікторії 

Миколаївні за адресою вул. Троянівська, 24 (спеціальна наземна конструкція) 

(пункт 7). 

При голосуванні: за – 12, проти - немає, утримались - немає. 

(Не приймається)  
 

 2. По додатку 2 до проекту рішення щодо переліку суб’єктів 

господарювання, яким не погоджено розміщення засобів зовнішньої реклами 

та відмовлено в наданні дозволу на їх розміщення. 

 Члени виконавчого комітету підтримали пропозицію відмовити: 

товариству з обмеженою відповідальністю “РТМ-Україна”  за  адресою 

вул. Київська, 93 (щити на  фасаді будівлі, місця №1, №2); 

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

(Приймається)  
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товариству з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія 

“Полісся-Продукт” за адресою вул. Сергія Параджанова, 52 (банери на фасаді 

будівлі, місця №1, № 2, № 3, № 4); 

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

(Приймається)  

 

товариству з обмеженою відповідальністю “Технооптторг-Трейд”за 

адресою вул. Сергія Параджанова, 52 (банери на фасаді  будівлі, місця №1, 

№2).  

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

(Приймається)  

 

 3. По додатку 3 до проекту рішення щодо переліку суб’єктів 

господарювання, яким необхідно укласти договір на розміщення зовнішньої 

реклами в м. Житомирі з департаментом містобудування та земельних 

відносин міської ради у семиденний термін з дня прийняття рішення щодо 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, члени виконавчого 

комітету підтримали усіх, кому надали дозвіл відповідно до першого додатку.  

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

(Приймається)  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1077 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами в м. Житомирі 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

С. І. Сухомлин  Житомирський міський голова 

Н. М. Чиж  секретар Житомирської міської ради 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

ВИРІШИЛИ: Зняти рішення на наступний виконком. 

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

немає. 

(Приймається) 

    

 Під час обговорення проектів рішень виконавчого комітету міської 

ради щодо надання та продовження строку дії дозволів на розміщення 
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зовнішньої реклами міський голова Сухомлин С.І. доручив директору 

департаменту містобудування та земельних відносин міської ради 

Блажиєвському І.Й.: 

 1. На наступному засіданні виконкому надати повну інформацію про 

стан рекламних конструкцій у м. Житомир та інформацію по засобах 

зовнішньої реклами на яких відсутні інформаційні таблички із зазначенням 

назви компанії, дати встановлення, терміну дії, тощо (конкретно: яка 

реклама, місце розташування, суб’єкт господарювання).  

 2. При розгляді питань щодо розміщення засобів зовнішньої реклами 

демонструвати не тільки фото загального вигляду реклами, але й віддалене 

фото розміщення її на території (для розуміння щільності розташування 

рекламних засобів на запропонованій території). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої 

реклами в м. Житомирі 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1078 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та тарифів на 

послуги з централізованого опалення та послугу з 

централізованого постачання гарячої води  

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

Н. Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я" 

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

О. Ю. Ваколюк директор ТОВ "Аркада-Дім" м. Житомир 

О. М. Пашко  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1079 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження коефіцієнтів нормативної витрати 
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теплової енергії на опалення місць загального 

користування в багатоквартирних житлових будинках              

м. Житомира 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

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

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Д. Г. Ткачук  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

 При обговоренні зазначеного питання міський голова Сухомлин С.І. 

доручив заступнику міського голови Кондратюку С.М. на наступному 

засіданні виконкому першим питанням розглянути інформацію щодо 

нарахування плати за опалення місць загального користування, а саме на 

прикладі двох будинків (в одному з яких є батареї у під’їзді, а в другому - 

немає), як нараховується плата і що люди отримають у платіжках. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1080 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до преамбул рішень виконавчого 

комітету міської ради від 17.01.2018 №47, від 07.02.2018 

№91 та від 07.03.2018 №224 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1081 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення військовій частині 1495 

Житомирського прикордонного загону Північного 

регіонального управління Державної прикордонної 

служби України 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
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 ВИСТУПИЛИ: 

С. М. Олексюк  полковник, заступник начальника Житомирського 

прикордонного загону Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби України, 

начальник відділу забезпечення 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1082 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс комунального підприємства 

«Житомирводоканал» Житомирської міської ради 

приміщень колишніх ЦТП з встановленим обладнанням 

підвищувальних насосних станцій води 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

     

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1083  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

11. СЛУХАЛИ: Про передачу дахової котельні житлового будинку № 21 

на проспекті Миру  

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1084 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

12. СЛУХАЛИ: Про списання комунального майна 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

   

 ВИСТУПИЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1085  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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13. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету міської ради від 09.11.2016 №1040 

«Про внесення змін та доповнень в додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 21.09.2016 № 887» 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1086  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

14. СЛУХАЛИ: Про погодження Положення про зняття у споживачів 

показників споживання теплової енергії, допуску до 

експлуатації вузлів обліку теплової енергії, вузлів 

регулювання теплоносія та їх експлуатаційної  перевірки 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1087  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

15. СЛУХАЛИ: Про видалення зелених насаджень у м. Житомирі  

 Доповідач: Степаницька Т. В. - заступник начальника КП 

«Інспекція з благоустрою  м. Житомира» 

міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

Н. М. Чиж  секретар Житомирської міської ради 

О. А. Нікандрова представник ТОВ «НЛРЦ Асклепій» 

С. М. Артьомов представник ГО «Атошник» 

Н. Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я" 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

 Після обговорення зазначеного проекту рішення члени виконавчого 

комітету підтримали наступні пропозиції:  
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 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Запропонувати ТОВ «НЛРЦ Асклепій», на вибір, висадити дерева 

або на власній території (де буде відбуватися реконструкція) у визначеній 

кількості та віком не молодше 4-5 років, або, в разі неможливості, в іншому 

місці (з тими ж вимогами). Дозвіл надати в разі сплати відновної вартості. 

 Таку ж копію листа направити до департаменту містобудування та 

земельних відносин, щоб вони не надавали дозвіл на початок робіт поки не 

будуть виконані усі зазначені вище вимоги. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. 

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

(Приймається) 

 

 Секретар міської ради Чиж Н.М. попросила представників КП 

«Інспекція з благоустрою  м. Житомира» міської ради при розгляді подібних 

питань також надавати і більш загальні віддалені фотографії місцевості, де 

ростуть дерева (щоб мати загальну картину). 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1088 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.12.2017 №1138 

 Доповідач: Степаницька Т. В. - заступник начальника КП 

«Інспекція з благоустрою  м. Житомира» 

міської ради 

     

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1089 додається.  

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про погодження актів про списання багатоквартирних 

будинків 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1090 додається. 

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

(Рішення прийнято) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про зміни договорів найму жилих приміщень 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1091  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

    

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.08.2018 №792 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1092  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

 

20.СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів комунальних 

підприємств 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1093  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану 

комунального підприємства «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради на 2018 рік 

 Доповідач: Загурський В. Ф. - директор КП «Футбольний 

клуб «Полісся» міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1094  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку взаємодії між надавачами 

житлово-комунальних послуг і органами соціального 
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захисту населення при наданні житлових субсидій 

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

соціальної політики міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

О. Ю. Ваколюк директор ТОВ "Аркада-Дім" м. Житомир 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

Є. М. Черниш директор юридичного департаменту міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення зняти з розгляду. 

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

немає. 

(Приймається) 

 

 Після обговорення проекту рішення «Про затвердження Порядку 

взаємодії між надавачами житлово-комунальних послуг і органами 

соціального захисту населення при наданні житлових субсидій» міський 

голова доручив: 

 1. В.о. директора департаменту соціальної політики міської ради 

Ліпінській Л. І.  

 надати пояснювальну записку щодо підготовки зазначеного проекту 

рішення; 

 при розгляді зазначеного питання надати точний розрахунок 

підприємства (яке буде забезпечувати функціонування програми) щодо 

вартості обслуговування. 

 2. Директору юридичного департаменту міської ради Чернишу Є.М. 

  підготувати на ім’я міського голови довідку про ТОВ «Житомирський 

міський інформаційний центр - Телемережа» (що це за підприємство, коли 

воно утворилося, кому належить право власності); 

 підготувати історію підготовки цього рішення (від кого було 

звернення, хто був ініціатором, тощо). 

 

23.СЛУХАЛИ: Про утворення міської комісії щодо надання натуральної 

допомоги деяким категоріям громадян та затвердження 

Положення про неї 

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

соціальної політики міської ради 

   

 Члени виконавчого комітету підтримали наступні пропозиції:  

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 
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 2. Внести зміни в додаток 1 до проекту рішення, а саме у складі міської 

комісії щодо надання натуральної допомоги деяким категоріям громадян 

слова «депутат Житомирської міської ради (за згодою)» замінити на слова 

«депутати Житомирської міської ради (за згодою)». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1095  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 Після розгляду питання порядку денного «Про утворення міської 

комісії щодо надання натуральної допомоги деяким категоріям громадян та 

затвердження Положення про неї» члени виконавчого комітету міської ради: 

 1. Обговорили питання щодо роботи робочої групи з вивчення питання 

організації у місті Житомирі денного догляду осіб з інвалідністю, створеної 

розпорядженням міського голови від 28.09.2018 № 883. Із зазначеного 

питання виступили члени виконавчого комітету міської ради: Волинець Н.І., 

Годований Р.М., Ковалюк Н.Д. та голова ГО «Аутизм-Житомир» - Зарічна 

Жанна Анатоліївна. 

 2. Заслухали інформацію секретаря міської ради Чиж Н.М. по 

«Бюджету участі».  

 Члени виконавчого комітету міської ради взяли інформацію до відома. 

 

24.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 №  1096  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

25.СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1097  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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26.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1098  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1099  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1100  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1101  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над недієздатним  

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

соціальної політики міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1102  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

31.СЛУХАЛИ: Про виплату адресної допомоги 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1103  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

32.СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1104 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

33.СЛУХАЛИ: Про  встановлення  піклування над  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1105  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

34.СЛУХАЛИ: Про  встановлення  піклування над  

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

дітей міської ради 

    

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1106  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

35.СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над Бондарчуком 
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Ростиславом Вікторовичем 

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1107  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

36.СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованців та з дитячого будинку сімейного 

типу родини  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1108  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

37.СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованки з дитячого будинку сімейного 

типу родини  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1109  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

38.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1110  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 



 19 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1111  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

40.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1112  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

41.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1113  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

42.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1114  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

43.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1115  додається. 

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

немає. 
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(Рішення прийнято) 

 

44.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1116  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

45.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на реалізацію житлового 

будинку 

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

дітей міської ради 

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1117  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

46.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1118  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1119  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

48.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1120  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

49.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                    

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1121  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

50.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1122  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1123  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1124  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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53.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла та земельної 

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1125  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

54.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1126  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

55.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1127  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

56.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1128  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

57.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені підопічної дитини  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1129  додається. 
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При голосуванні: за - 13,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

58.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1130  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

59.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на придбання житла неповнолітній 

 

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1131  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

малолітніх  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1132  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

малолітнього  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1133  додається. 

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

немає. 

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

малолітньої  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1134  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

63.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1135  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 

 

 


