
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

   

     № 18                                                                                            від 20.06.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

 

Засідання розпочалося о  10.05  год. 

 Засідання закінчилося  о  12.00   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: Кондратюк С. М., Краснопір В. В., Ольшанська С.Г., 

Ткачук Д. Г., Блощинський О. С. Бовсуновська М.  А., Ваколюк О. Ю., 

Волинець Н. І., Годований Р. М., Дяченко А. В., Павлюк Н. А.,                      

Півоварова С. І., Потоцький В. О. 

 

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Чиж Н. М. (відпустка), 

Артьомов С. М., Воробйов В. В., Гринишина В. В., Ковалюк Н. Д. (через 

хворобу), Кривошей М. І., Лисенко А. І., Соя О. В. (відпустка),                

Таргонський О. С. 

 

Присутні: Кузнєцова Марина Олександрівна – в.о. директора 

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, Юрченко Ольга Іванівна - директор 

Житомирського міського центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді 

(була присутня при розгляді питань служби у справах дітей міської ради), 

представники громадськості, керівники комунальних підприємств та 

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

2.1. «Про забезпечення організації проведення в місті Житомирі 

заходів на відзначення Дня молоді у 2018 році». 

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

(Приймається) 

 

2.2. «Про відзначення 22-ї річниці Конституції України». 

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

(Приймається) 

 

2.3. «Про проведення загальноміського свята Івана Купала». 

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

(Приймається) 

 

2.4. «Про організацію надання послуги з патронату над дитиною». 

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

(Приймається) 

 

2.5. «Про пільгове медикаментозне забезпечення громадян- мешканців 

міста Житомира». 

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

(Приймається) 

 

2.6. «Про передачу спортивних майданчиків міського культурно-

спортивного центру Житомирської міської ради». 

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

(Приймається) 

  

3. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

схвалення Прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки».  

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

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

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

питання: 

 4.1. «Про взяття громадян на соціальний квартирний облік за місцем 

проживання». 

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

(Приймається) 

 

 4.2. «Про передачу функцій замовника».  

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

(Приймається) 

 

 4.3. «Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради». 

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

(Приймається) 

 

 5. Керуючого справами виконавчого комітету міської ради Пашко О.М. 

додатково внести до порядку денного наступні питання: 

 5.1. «Про передачу матеріальних цінностей». 

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

(Приймається) 

  

 5.2. «Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської 

ради на третій квартал 2018 року». 

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

(Приймається) 

 

 5.3. «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування…» – три проекти рішень служби у справах дітей міської ради. 

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

(Приймається) 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради  затвердили порядок денний в 

цілому із доповненнями. 

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

(Приймається)  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти міста Житомира 

 Доповідач: Арендарчук В. В. - начальник управління 

освіти міської ради  
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 620  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами в м. Житомирі 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  621 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розробку техніко-економічного обгрунтування 

проекту «Створення громадської пральні на базі 

комунального підприємства «Гагарінське» 

Житомирської міської ради» 

 Доповідач: Пахолюк Б. Б. - директор комунальної 

установи «Агенція розвитку міста» міської 

ради   

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 622 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

 Після розгляду питання порядку денного «Про розробку техніко-

економічного обгрунтування проекту «Створення громадської пральні на базі 

комунального підприємства «Гагарінське» Житомирської міської ради» 

директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» міської ради  

Пахолюк Б.Б. презентував роботу веб-платформи «Відкрите Місто». 

 

4. СЛУХАЛИ: Про зміни договорів найму жилих приміщень 

 Доповідач: Оніщенко А. А. - в.о. начальника управління 

житлового господарства міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 623 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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5. СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу комунальних підприємств                          

м. Житомира одноповерхового  житлового будинку 

 Доповідач: Оніщенко А. А. - в.о. начальника управління 

житлового господарства міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 624 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

6. СЛУХАЛИ: Про передачу автомобіля ЗАЗ-110206 на баланс 

комунального підприємства 

 Доповідач: Оніщенко А. А. - в.о. начальника управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 625 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.05.2017 № 418 

 Доповідач: Оніщенко А. А. - в.о. начальника управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  626 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на порушення благоустрою по                 

вул. Перехідна, 27а 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

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

В. В. Шевцов мешканець міста, замовник робіт з порушення 

благоустрою 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції: 
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 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Внести зміни до проекту рішення, згідно з якими встановити 

граничний термін – два тижні на повне відновлення асфальтного покриття. 

 3. Начальнику управління комунального господарства міської ради 

Марцуну О. В. на наступному засіданні виконавчого комітету міської ради 

доповісти з фотофіксацією про відновлення асфальтного покриття проїжджої 

частини вулиці Перехідної в районі житлового будинку № 27а. 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  627 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

9.СЛУХАЛИ: Про передачу функцій замовника 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  628 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану 

комунального підприємства «Житомиртеплокомун- 

енерго» Житомирської міської ради  

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 629  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

11. 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 №  630  додається. 

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

(Рішення прийнято) 

  

12. СЛУХАЛИ: Про виключення з числа службових жилих приміщень 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  631 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

13. СЛУХАЛИ: Про виключення жилого приміщення з числа 

гуртожитків 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  632  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

14. СЛУХАЛИ: Про продовження строку проживання громадян у 

житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового 

проживання 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  633  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

15. СЛУХАЛИ: Про надання  жилої площі 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  634 додається.  

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на соціальний квартирний облік за 

місцем проживання  
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 Доповідач: Сидун Н. І. - начальник відділу по обліку та 

розподілу  жилої площі міської ради   

    

ВИРІШИЛИ: Рішення № 635 додається.  

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.04.2018 № 321 

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

ІНВЕСТИЦІЙ» міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  636 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального підприємства «Регулювання 

орендних відносин» Житомирської міської ради за 2017 

рік 

 Доповідач: Матвеюк В. В. -  директор КП «Регулювання 

орендних відносин»  міської ради 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

С. І. Півоварова  директор приватного підприємства "КВЖРЕП № 8" 
С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

В ході обговорення зазначеного питання міський голова               

Сухомлин С. І. доручив директору КП «Регулювання орендних відносин»  

міської ради Матвеюку В. В. здійснити обстеження орендованих приміщень 

ПП «АММОНН» щодо передачі їх в суборенду та надати інформацію на 

наступному засіданні виконкому.  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  637  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

     

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії у справах використання 

нежитлових приміщень комунальної власності міста 

Житомира  
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 Доповідач: Матвеюк В. В. -  директор КП «Регулювання 

орендних відносин»  міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  638  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

20.СЛУХАЛИ: Про схвалення Прогнозу міського бюджету на 2019 і 

2020 роки 

 Доповідач: Прохорчук Д. А. - директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради  

  

 ВИСТУПИЛИ: 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  639  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

21.СЛУХАЛИ: Про організацію надання послуги з патронату над 

дитиною  

 Доповідач: Юрченко О. І. - директор Житомирського 

міського центру соціальних служб для сімʼї, 

дітей та молоді 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  640  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

22.СЛУХАЛИ: Про пільгове медикаментозне забезпечення громадян - 

мешканців міста Житомира  

 Доповідач: Місюрова М. О. - начальник управління 

охорони здоров'я міської ради   

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  641  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

23.СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей 
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 Доповідач: Пашко О. М. – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  642 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

24.СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету Житомирської 

міської ради на третій квартал 2018 року 

 Доповідач: Пашко О. М. – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  643 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

25.СЛУХАЛИ: Про передачу спортивних майданчиків міського 

культурно-спортивного центру Житомирської міської 

ради 

 Доповідач: Сікайло Л. М. – заступник начальника 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

В. В. Краснопір заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

В. А. Малюта  начальник відділу з питань фізичної культури і спорту 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

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

 

ВИРІШИЛИ: Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту міської 

ради (Ковальчук І.А.) на наступне засідання виконкому: 

1. Доопрацювати проект рішення, включивши до нього 

передачу на баланс спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву з футболу 

«Полісся» Житомирської міської ради двох спортивних 

майданчиків за адресами вул. Вокзальна, 8 та               

пров. 2-й Чехова, 14.  

2. Забезпечити при розгляді зазначеного проекту 

рішення на засіданні виконкому присутність директора 
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спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву з футболу «Полісся» 

Житомирської міської ради Скримінського М. Й. з 

ключами від спортивного майданчика за адресою:                   

вул. Вокзальна, 8. 

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

немає. 

(Приймається) 

 

26.СЛУХАЛИ: Про забезпечення організації проведення в місті 

Житомирі заходів на відзначення Дня молоді у 2018 році 

 Доповідач: Сікайло Л. М. – заступник начальника 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду питання порядку денного «Про 

забезпечення організації проведення в місті Житомирі 

заходів на відзначення Дня молоді у 2018 році», 

повернутися до його розгляду після надання членам 

виконкому кошторису витрат на проведення заходів. 

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

немає. 

(Приймається) 

 

27.СЛУХАЛИ: Про відзначення 22-ї річниці Конституції України 

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

М.А.Бовсуновська викладач Інституту української мови Національної 

академії наук України, заступник голови Житомирської 

обласної організації ВО «Свобода» 

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

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

В. В. Краснопір заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  644 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

28.СЛУХАЛИ: Про проведення загальноміського свята Івана Купала 

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  645  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 Після розгляду питання порядку денного «Про проведення 

загальноміського свята Івана Купала» член виконавчого комітету міської 

ради Годований Р.М. звернув увагу на необхідність встановлення 

світлофорних стрілок на перехрестях м. Житомира, (проспект Незалежності 

та вул. Покровська – світлофорна стрілка; вул. Перемоги та вул. Короленка – 

дорожній знак (зелена стрілка). Міський голова Сухомлин С.І. доручив 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ткачуку Д.Г. опрацювати дане питання, обговоривши його з                   

Годованим Р.М. по іншим критичним точкам, та на наступному виконкомі 

продемонструвати фотографії з місця встановлення додаткових сигналів.  

 

29. 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 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

О. М. Пашко  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  646  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

30. 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 №  647  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання  

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

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  648  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

Врахувавши пропозицію члена виконавчого комітету міської ради                 

Півоварової С.І., міський голова доручив заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Ольшанській С.Г., головному 

архітектору міста Безбородову Ю.О. презентувати на засіданні виконавчого 

комітету міської ради проект реконструкції скверу на розі вулиць Небесної 

Сотні та Бориса Лятошинського. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про надання дозволу опікуну  

на укладання від імені недієздатного сина договору 

купівлі-продажу 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  649  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

  

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  650  додається. 

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

немає . 

(Рішення прийнято) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна 

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

соціальної політики міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 651 додається 

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

немає. 

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

опікуна  

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

соціальної політики міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  652 додається 

При голосуванні: за - 13, 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 № 653 додається 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневрологічний інтернат  

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

соціальної політики міської ради 

  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  654   додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневрологічний інтернат  

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

соціальної політики міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  655  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти  

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

дітей міської ради  
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  656  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.06.2018 № 583 «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, » 

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  657  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

41. СЛУХАЛИ: Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 

родини вихованцем  

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

дітей міської ради  

 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  658  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

42. СЛУХАЛИ: Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 

родини  вихованцем  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  659  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

порядок побачення із сином  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  660  додається. 

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

немає. 
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(Рішення прийнято) 

 

44. СЛУХАЛИ: Про участь у вихованні та порядок побачення із сином  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  661  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  662  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

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

дітей міської ради  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  663  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  664 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 

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  665 додається. 

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

(Рішення прийнято) 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  666  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 №  667  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 №  668  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 №  669  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  670  додається. 
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При голосуванні: за - 13,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітній  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  671 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки малолітній  

 

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №   672 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 673  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  674  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  675  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  676  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  від імені малолітніх дітей  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  677  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

малолітньої  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  678  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

малолітньої  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  679  додається. 

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

немає. 
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(Рішення прийнято) 

  

63. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на продаж житла від 

імені малолітньої  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  680  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

64. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.06.2018 № 602 «Про надання дозволу 

на дарування житла малолітній » 

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  681 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

65. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.06.2018 № 616 «Про надання дозволу 

на продаж житла неповнолітнім » 

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  682  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

66. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування,  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  683  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

67. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
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піклування,  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  684  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

68. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування,  

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

дітей міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  685  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

 

Міський голова                                                                         С. І. Сухомлин 

 

 

 

Керуючий справами                                                                 О. М. Пашко 


