
  

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

   

     № 25                                                                                            від 15.08.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

Засідання розпочалося о  10.05  год. 

 Засідання закінчилося  о  12.15   год. 

  

 У засіданні  виконавчого комітету міської ради  взяли участь: 

 

С. І. Сухомлин міський голова 

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

 Члени виконкому: Кондратюк С.М., Краснопір В.В., Ткачук Д.Г., 

Артьомов С.М., Блощинський О.С., Бовсуновська М.А., Ваколюк О.Ю., 

Волинець Н.І., Годований Р.М., Дяченко А.В., Ковалюк Н.Д., Кривошей М.І., 

Павлюк Н.А., Півоварова С.І., Потоцький В.О.,  Соя О.В. 

 

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Чиж Н.М., Пашко О.М., 

Воробйов В.В., Гринишина В.В., Лисенко А.І., Таргонський О.С. 

 

Присутні: Черниш Євгеній Миколайович – директор юридичного 

департаменту міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради, Слєсаренко Ангеліна 

Сергіївна – провідний спеціаліст управління по зв'язках з громадськістю 

міської ради, 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. 
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При формуванні порядку денного члени виконавчого комітету міської 

ради підтримали наступні пропозиції: 

1. Прийняти порядок денний за основу. 

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

(Приймається) 

   

2. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Краснопір В.В. додатково внести до порядку денного наступні питання:  

2.1. «Про проведення ІV Міжнародного молодіжного фестивалю 

мистецтв «Пісенний спас». 

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

(Приймається) 

 

 2.2. «Про відзначення Дня Державного Прапора та 27-ї річниці 

незалежності України».  

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

(Приймається) 

 

 2.3. «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 07.08.2018 № 837».  

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

(Приймається) 

 

 2.4. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 21.02.2018 №156 «Про проведення в м. Житомирі чергових призовів 

громадян на строкову військову службу у 2018 році» та розглянути його 

перед питаннями порядку денного, що розглядаються у закритому режимі. 

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

(Приймається) 

 

 2.5. «Про затвердження Положення про отримання, використання та 

облік благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 

фізичних осіб комунальною установою «Пластовий молодіжний центр» 

Житомирської міської ради». 

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

(Приймається) 

 

 3. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

внесення змін до рішення виконавчого комітету  міської ради від 06.09.2017 

№795». 

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

(Приймається) 
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4. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Ольшанської С.Г. 

4.1. Додатково внести до порядку денного наступні питання:  

4.1.1. «Про погодження проведення ярмарку в м. Житомирі». 

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

(Приймається) 

 

 4.1.2. «Про надання згоди на встановлення меморіальної дошки 

Блінову Миколі Івановичу у м. Житомирі». 

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

(Приймається) 

  

 4.1.3. «Про впорядкування, уточнення та надання нових адрес об’єктам 

архітектури». 

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

(Приймається) 

 

 4.2. Зняти з розгляду 20 питання порядку денного «Про поповнення 

прийомної сім’ї…». 

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

(Приймається) 

 

5. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

питання:  

 5.1. «Про надання дозволу на приєднання до об’єкта нерухомості 

комунального майна альтернативного джерела теплогенерації» та розглянути 

його першим. 

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

(Приймається) 

 

 5.2. «Про звільнення від сплати за надання контрольної картки на 

порушення благоустрою». 

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

(Приймається) 

  

 Члени виконавчого комітету міської ради  затвердили порядок денний в 

цілому із змінами та доповненнями. 

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

(Приймається) 

 

 Перед розглядом питань порядку денного міський голова                      

Сухомлин С. І. проінформував членів виконавчого комітету міської ради про 

постанову Житомирського апеляційного адміністративного суду від 
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14.08.2018 року про скасування пункту 2 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.10.2018 № 964 «Про внесення змін та доповнення до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2017 № 456» щодо 

часових рамок для безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян 

в міських автобусних маршрутах загального користування.  

 Із зазначеного питання  

 ВИСТУПИЛИ: 

С. І. Сухомлин  Житомирський міський голова 

Д. Г. Ткачук  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

 Міський голова Сухомлин С.І. зазначив, що міська рада офіційно ще не 

отримала постанови Житомирського апеляційного адміністративного суду із 

зазначеного питання, тому для уникнення спекуляцій на цю тему пенсіонери 

продовжать безкоштовно їздити в комунальному транспорті та в приватних 

автобусних маршрутках з 10.00 до 16.00 години дня та повідомив про 

можливе проведення позачергового засідання виконкому. Також, міський 

голова підтримав пропозицію щодо запрошення на засідання виконавчого 

комітету міської ради при розгляді цього питання осіб, які подавали позов. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на приєднання до об’єкта 

нерухомості комунального майна альтернативного 

джерела теплогенерації 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

Л. Ф. Крігер засновник ТОВ «Крігер Енергія» 

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

М.А.Бовсуновська викладач Інституту української мови Національної 

академії наук України, заступник голови Житомирської 

обласної організації ВО «Свобода» 

В. В. Краснопір заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 
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 2. Кондратюка С.М. внести зміни до проекту рішення, а саме в пункті 

3.3 проекту рішення слова «розірвати договори» замінити на слова 

«призупинити дію договорів». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  839 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року 

 Доповідач: Прохорчук Д. А. -  директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  840 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 06.06.2018 №555 

 Доповідач: Прохорчук Д. А. -  директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 841 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

 

4. СЛУХАЛИ: Про проведення благоустрою території  по                             

вул. Гранітній, 16 в м. Житомирі 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

В. Павлюк представник ГО «Древлянє» 

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

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

А. В. Дяченко комерційний директор ТОВ "ВАЮР" 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 
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 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Директора департаменту містобудування та земельних відносин 

міської ради Блажиєвського І. Й. доповнити проект рішення рекомендацією 

«за межами прибережної захисної смуги». 

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

(Приймається) 

 

 3. Годованого Р.М., а саме прописати в рішенні «без огорожі, без 

надання платних послуг та під контролем муніципальної інспекції міської 

ради». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 842 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

5. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення міськвиконкому 

від 02.08.2017 № 682 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

     

ВИРІШИЛИ: Рішення № 843 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

6. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на встановлення меморіальної дошки 

Блінову Миколі Івановичу у м. Житомирі  

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 844 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 



 7 

 

7. СЛУХАЛИ: Про впорядкування, уточнення та надання нових адрес 

об’єктам  архітектури 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  845 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального підприємства «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради  

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

клуб «Полісся» міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  846 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання 

 Доповідач: Росквасова В. П. – в.о. начальника 

управління ведення реєстру територіальної 

громади  міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  847 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей 

 Доповідач: Місюрова М. О. - начальник управління 

охорони здоров'я міської ради   

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 848  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.02.2017 № 167 
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 Доповідач: Ліпінська Л. І. - в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  849  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

12. СЛУХАЛИ: Про погодження проведення ярмарку в м. Житомирі 

 Доповідач: Кравченко Н.В. – начальник відділу 

економіки промисловості та сфери послуг 

управління економічної політики 

департаменту економічного розвитку 

міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

Л. М. Кухарчук головний спеціаліст відділу сільськогосподарської та 

продовольчої політики департаменту агропромислового 

розвитку та економічної політики Житомирської 

облдержадміністрації 

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

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Доповнити проект рішення пунктом, згідно з яким управлінню 

транспорту і зв’язку Житомирської міської ради забезпечити місця для 

паркування автотранспортних засобів учасників ярмарку на території                   

вул. Пушкінська, вул. Мала Бердичівська. 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  850 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

13. СЛУХАЛИ: Про проведення ІV Міжнародного молодіжного 
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фестивалю мистецтв  «Пісенний спас» 

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури 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" 

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Внести зміни до пункту 6 проекту рішення, а саме слово 

«Запропонувати:» замінити на слова «Управлінню культури міської ради 

звернутися до:»  

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  851  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

14. СЛУХАЛИ: Про відзначення Дня Державного Прапора та 27-ї 

річниці незалежності України  

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції начальника управління культури міської ради Рябенко Н.І.: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2 Внести зміни до проекту рішення, а саме пункт 3.5 - «департамент 

економічного розвитку міської ради визначити на святкових майданчиках  

місця для торгівлі та забезпечити організацію 24 серпня 2018 року виїзної 

торгівлі без права реалізації підакцизних товарів та слабоалкогольних 

напоїв;» викласти в іншій редакції: «управління культури міської ради 

забезпечити на святкових майданчиках міста організацію проведення 
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виставки-ярмарку товарів декоративно-прикладного, ужиткового та 

образотворчого мистецтва;». 

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

(Приймається) 

 

 3. Враховуючи зауваження та внесені зміни до попередньо прийнятого 

рішення «Про проведення ІV Міжнародного молодіжного фестивалю 

мистецтв «Пісенний спас»», внести зміни до пункту 4 проекту рішення, а 

саме слово «Запропонувати:» замінити на слова «Управлінню культури 

міської ради звернутися до:». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  852 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

15. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 07.08.2018 № 837  

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  853 додається.  

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.02.2018 № 156 «Про проведення в                     

м. Житомирі чергових призовів громадян на строкову 

військову службу у 2018 році» 

 Доповідач: Матвієць А. В. - військовий комісар 

Житомирського ОМВК 

    

 ВИСТУПИЛИ: 

М. О. Місюрова  начальник управління охорони здоров’я міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 854 додається.  

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про отримання, 

використання та облік благодійних (добровільних) 
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внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 

комунальною установою «Пластовий молодіжний 

центр» Житомирської міської ради  

 Доповідач: Ковальчук І. А. - начальник управління у 

справах сімʼї, молоді і спорту міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  855 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

міської ради від 06.09.2017 № 795 

 Доповідач: Фурлет І. В. -  директор КП 

«Житомиртранспорт» міської ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2 Внести зміни до проекту рішення, а саме доповнити пункт 1 проекту 

рішення словами «зі змінами від 18.07.2018 № 754». 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  856  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

     

 Після розгляду питання порядку денного «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 06.09.2017 № 795» член 

виконавчого комітету міської ради Годований Р. М. звернув увагу присутніх 

на найбільш небезпечні ділянки для учасників дорожнього руху у місті 

Житомир. Це зокрема, перехрестя вулиць Князів Острозьких – Шевченка 

(пожвавлений рух, багато наїздів на пішоходів, аварій) та пішохідний перехід 

по проспекту Незалежності в районі Автовокзалу (перехід є, а знаків немає). 

 Після обговорення члени виконавчого комітету міської ради  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню транспорту та зв’язку міської ради 

(Грищук В.М.): 

1. Упродовж трьох днів провести засідання міської 

комісії з безпеки дорожнього руху, розробити план 

заходів та вирішити питання безпеки для учасників 
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дорожнього руху на перехресті вулиць Князів 

Острозьких – Шевченка та пішохідному переході по 

проспекту Незалежності в районі Автовокзалу. 

2. Про виконання заходів щодо організації безпеки 

дорожнього руху на вказаних об’єктах доповісти на 

наступному засіданні виконавчого комітету міської ради. 

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

немає. 

(Приймається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати за надання контрольної картки  

на порушення благоустрою 

 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" 

М.А.Бовсуновська викладач Інституту української мови Національної 

академії наук України, заступник голови Житомирської 

обласної організації ВО «Свобода» 

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Є. М. Черниш директор юридичного департаменту міської ради 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Доповнити проект рішення пунктом 1.3, згідно з яким надати дозвіл 

комунальному підприємству «Інспекція з благоустрою м. Житомира» 

Житомирської міської ради безоплатно видати контрольну картку на 

порушення благоустрою комунальному підприємству «Житомирводоканал» 

Житомирської міської ради при виконанні робіт з реконструкції 

водопровідних мереж на бульварі Польському, вул. Маликова,                               

вул. Олександра Клосовського,  проспекті Миру, 6 терміном на два місяці.  

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  857  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    
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20.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 №  858  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

21.СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання  

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

соціальної політики міської ради 

  

 Член виконавчого комітету міської ради, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Краснопір В. В. заявила про 

наявність конфлікту інтересів при розгляді питання порядку денного «Про 

відшкодування витрат на поховання» та участі у голосуванні не брала. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  859  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

22.СЛУХАЛИ: Про надання грошової виплати громадянам, яким 

присвоєно звання «Почесний громадянин міста 

Житомира» 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  860  додається. 

При голосуванні: за - 14,  проти - немає, утримались - 2. 

(Рішення прийнято) 

 

23.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 №  861  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 



 14 

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  862  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  863  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  864  додається. 

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

(Рішення прийнято) 

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневрологічний інтернат  

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

соціальної політики міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

В. В. Краснопір заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

М. І. Кривошей  директор з матеріально-технічного постачання ПАТ 

"Житомирський маслозавод" 

С. М. Артьомов представник ГО «Атошник» 

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рішення не прийнято. 
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При голосуванні: за - 12,  проти - немає, утримались - 

немає. 

 

2. Повернутися до голосування по питанню порядку 

денного «Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат…», оскільки не всі члени 

виконавчого комітету голосували.   

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

немає. 

(Приймається) 

 

3. Рекомендувати відділу організаційно-протокольної 

роботи міської ради (Олещук І. С.) надавати у 

друкованому вигляді проекти рішень виконавчого 

комітету міської ради, що розглядаються у закритому 

режимі, усім присутнім на засіданні членам виконавчого 

комітету міської ради. 

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

немає. 

(Приймається) 

 

4. Рішення № 864 «Про затвердження подання щодо 

влаштування у психоневрологічний інтернат…» 

додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

28.СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки над  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  866  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

29.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування,  

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

дітей міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

О. М. Пашко  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
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Н. І. Волинець  приватний підприємець 

В. В. Гринишина приватний підприємець 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  867  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

30.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування,  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  868 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

31.СЛУХАЛИ: Про звільнення від виконання обов’язків прийомної 

матері 

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  869  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення  

батьківських  прав   

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

дітей міської ради 

    

ВИРІШИЛИ: Рішення №  870  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

33.СЛУХАЛИ: Про направлення малолітньої до державного дитячого 

закладу 

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  871  додається. 
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При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  872  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла            

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  873  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  874  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  875  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

38.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  876  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

39.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                    

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  877  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

40.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  878  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  879  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

42.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла       

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  880  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла малолітньому  

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

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  881  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  882  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  883  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

46.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені дітей  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  884  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

47.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені дітей  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  885  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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48.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені малолітнього  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  886  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

49.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені дітей  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  887  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

50.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів   

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  888  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітнім  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  889  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

52.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітній  

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

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  890  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        С. Г. Ольшанська  

 

 


