
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

   

     № 19                                                                                            від 22.06.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

 

Засідання розпочалося о  12.00  год. 

 Засідання закінчилося  о  12.30  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., Волинець Н.І.,                 

Воробйов В.В., Годований Р.М., Гринишина В.В., Ковалюк Н.Д., Павлюк Н.А., 

Потоцький В.О. 

 

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

Артьомов С.М., Ваколюк О.Ю., Дяченко А.В., Кривошей М.І., Лисенко А.І., 

Півоварова С.І., Соя О.В., 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, 

Шевчук Олександр Сергійович – директор комунального підприємства 

«Зеленбуд» Житомирської 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. Керуючого справами виконавчого комітету міської ради Пашко О.М. 

додатково внести до порядку денного питання «Про закріплення службового 

легкового автомобіля на праві оперативного управління». 

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

(Приймається) 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради  затвердили порядок денний в 

цілому. 

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

(Приймається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Презентація проекту реконструкції скверу на розі вулиць 

Небесної Сотні та Бориса Лятошинського (додається до 

оригіналу протоколу засідання виконавчого комітету 

міської ради від 22.06.2018 № 19) 

 Доповідач: Безбородов Ю. О. – заступник директора 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради – головний архітектор 

міста 
  

 ВИСТУПИЛИ: 

С. І. Сухомлин  Житомирський міський голова 

О. С. Шевчук  директор комунального підприємства «Зеленбуд» 

Житомирської міської ради, 

В. В. Гринишина приватний підприємець 

Н. Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я" 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект реконструкції скверу на розі 

вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського (далі - 

проект). 

2. Доручити департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради (Блажиєвський І.Й.,                  

Безбородов Ю.О.) управлінню капітального будівництва 

міської ради (Глазунов В.В.) внести зміни до проекту в 

частині забезпечення доступності скверу для 

маломобільних груп населення (зокрема осіб з 
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порушеннями опорно-рухового апарату та слабозрячих 

або незрячих). 

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

немає. 

(Приймається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про забезпечення організації проведення в місті 

Житомирі заходів на відзначення Дня молоді у 2018 році 

 Доповідач:   Ковальчук І. А. – начальник управління у 

справах сім’ї молоді та спорту міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

Н. Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я" 

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Н. А. Павлюк заступник начальника КП "Інспекція з благоустрою          

м. Житомира" Житомирської міської ради 

С. І. Сухомлин  Житомирський міський голова 
  

 Врахувавши зауваження члена виконавчого комітету міської ради 

Ковалюк Н.Д., міський голова Сухомлин С.І. доручив заступнику міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюку С.М. вивчити 

питання щодо можливості закупівлі біотуалетів для маломобільних груп 

населення. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 686 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

3. СЛУХАЛИ: Про закріплення службового легкового автомобіля на 

праві оперативного управління    

 Доповідач:   Глазунов В.В. – в.о. начальника управління 

капітального будівництва міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 687 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

   

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 


