
План 

роботи Житомирської міської ради на 2017 рік 

  

№ 

п/п 
Питання 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1 Питання для розгляду міською радою 

1.1 

Про внесення змін до рішення 

міської ради «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 

Лютий -

 Листопад 

Департамент 

бюджету та 

фінансів 

1.2 

Звіт про виконання міського 

бюджету за 2016 рік 

І квартал 2017 року 

І півріччя 2017 року 

9 місяців 2017 року 

  

  

Лютий -

 Листопад 

Департамент 

бюджету та 

фінансів 

1.3 Про міський бюджет на 2018 рік Грудень 

Департамент 

бюджету та 

фінансів 

1.4 

Про затвердження Комплексної 

цільової Програми житлового 

господарства «Ефективне та 

надійне житлове господарство 

мешканцям міста на 2016-2017 

роки» в новій редакції 

протягом 

року 

Управління 

житлового 

господарства 

1.5 

Про прийняття в комунальну 

власність територіальної громади 

міста Житомира будинків та 

квартир 

протягом 

року 

Управління 

житлового 

господарства 

1.6 

Про внесення змін та доповнень 

до міської Програми розвитку 

охорони здоров’я на 2016-2017 

роки 

протягом 

року 

Управління 

охорони 

здоров’я 

1.7 Про поновлення договорів протягом Департамент 



оренди земельних ділянок 

громадянам, фізичним особам-

підприємцям та юридичним 

особам 

року містобудування 

та земельних 

відносин 

1.8 

Про внесення змін та доповнень 

в договори оренди земельних 

ділянок громадянам, фізичним 

особам-підприємцям та 

юридичним особам 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.9 

Про надання права користування 

земельними ділянками 

громадянам, фізичним особам-

підприємцям та юридичним 

особам 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.10 

Про розгляд звернень громадян, 

фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб щодо внесення 

змін до окремих рішень 

Житомирської міської ради 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.11 

Про надання громадянам, 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам дозволів на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.12 

Про надання громадянам, 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам дозволів на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) 

земельних ділянок 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.13 

Про надання громадянам, 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам дозволів на 

розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.14 Про надання громадянам, протягом Департамент 



фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам дозволів  на 

розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (зміна 

цільового призначення) 

року містобудування 

та земельних 

відносин 

1.15 

Про надання дозволу 

громадянам, фізичним особам-

підприємцям та юридичним 

особам на проведення експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення в м. Житомирі 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.16 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) з 

метою передачі їх у власність і 

користування громадянам, а 

також надання фізичним особам-

підприємцям та юридичним 

особам права користування 

земельними ділянками 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.17 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу і об’єднання 

земельних ділянок та передача їх 

у власність і користування 

громадянам, а також надання 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам права 

користування земельними 

ділянками. 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.18 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передача їх 

у власність і користування 

громадянам, а також надання 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам права 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 



користування земельними 

ділянками 

1.19 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (зміна 

цільового призначення власних 

земельних ділянок) та передача 

їх у власність і користування 

громадянам, а також надання 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам права 

користування земельними 

ділянками 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.20 

Про продаж громадянам, 

фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення в м. Житомирі, на 

яких розміщені об’єкти 

нерухомого майна заявників 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.21 

Про надання дозволу 

громадянам, фізичним особам-

підприємцям та юридичним 

особам на укладання договору 

оренди землі 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.22 

Про розгляд звернень громадян, 

фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб щодо 

припинення договорів оренди 

земельних ділянок 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.23 

Про присвоєння адрес земельним 

ділянкам, які перебувають у 

власності або користуванні 

громадян, в користування 

фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб. 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.24 

Про вилучення, припинення 

права користування земельними 

ділянками громадянам, фізичним 

особам-підприємцям та 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 



юридичним особам 

1.25 

Про надання дозволу на 

розроблення детального плану 

території 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.26 
Про затвердження детального 

плану території 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.27 

Про затвердження переліку 

земельних ділянок в призначених 

для продажу на земельних торгах 

у формі аукціону 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.28 

Про продаж земельних ділянок 

на конкурентних засадах на 

земельних торгах у формі 

аукціону 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.29 

Про надання дозволу на 

розроблення містобудівної 

документації м. Житомира 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.30 
Про затвердження містобудівної 

документації м. Житомира 

протягом 

року 

Департамент 

містобудування 

та земельних 

відносин 

1.31 

Про виконання Програми 

економічного та соціального 

розвитку міста Житомира за 2016 

рік 

Березень 

Департамент 

економічного 

розвитку 

1.32 

Про Програму соціально-

економічного і культурного 

розвитку міста Житомира на 

2018 рік 

Грудень 

Департамент 

економічного 

розвитку 

  

1.33 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 28.12.2015 № 29 

«Про затвердження комплексної 

міської Програми соціального 

захисту населення на 2016 -2020 

роки» 

протягом 

року 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 



1.34 

Про внесення змін до Програми 

організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в м. 

Житомирі на 2015-2017 роки. 

Затвердженої рішенням 

Житомирської міської ради від 

14.05.2015 № 904 

протягом 

року 

Управління 

транспорту і 

зв’язку 

1.35 

Про внесення змін та доповнень 

до Програми розвитку міського 

електротранспорту м. Житомира 

на 2016-2018 роки, затвердженої 

рішенням Житомирської міської 

ради від 16.03.2016 №167 

протягом 

року 

Управління 

транспорту і 

зв’язку 

2 
Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями міської 

ради 

2.1 

Розгляд проектів програм 

соціально-економічного і 

культурного розвитку міста, 

місцевого бюджету, звіти про їх 

виконання 

протягом 

року 

голови 

постійних 

комісій, 

заступники 

міського голови 

відповідно до 

розподілу 

обов’язків 

2.2 
Розгляд проектів рішень ради, 

надання рекомендацій 

протягом 

року 

голови 

постійних 

комісій, 

заступники 

міського голови 

відповідно до 

розподілу 

обов’язків 

2.3 
Розгляд звернень та заяв, які 

надійшли на постійні комісії 

протягом 

року 

голови 

постійних 

комісій 

2.4 

Підготовка звітів про роботу 

постійних комісій, 

заслуховування даних звітів на 

пленарних засіданнях міської 

ради 

протягом 

року 

голови 

постійних 

комісій 

3 
Сприяння депутатам міської ради 



у здійсненні ними своїх повноважень 

 3.1 
Навчання депутатів міської ради 

(за окремим графіком) 

протягом 

року 

  

секретар міської 

ради 

 3.2 Організація прийомів виборців. 
протягом 

року 

відділ 

організаційного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

 3.3 

Проведення  прес-конференцій 

за участю секретаря міської ради 

та депутатів міської ради за  

визначеною тематикою та 

графіком проведення. 

протягом 

року 

секретар міської 

ради 

  

4 Організаційно-масові заходи 

4.1 

Участь в організації міських 

заходів у зв’язку з відзначенням 

державних, професійних  та 

загальноміських свят. 

протягом 

року 

керівний склад  

міської ради та її 

виконавчого 

комітету 

  

Секретар міської ради                                                                           Н.М. Чиж 

  

Начальник відділу 

організаційного  забезпечення 

депутатської діяльності                                                               Г.В. Семенко 

 


