
  

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

   

     № 34                                                                                            від 07.11.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

Засідання розпочалося о  10.10  год. 

 Засідання закінчилося  о  12.05   год. 

  

 У засіданні  виконавчого комітету міської ради  взяли участь: 

 

С. І. Сухомлин міський голова 

О. М. Пашко керуючий справами 

 

 Члени виконкому: Чиж Н.М., Краснопір В.В., Ольшанська С.Г., 

Бовсуновська М.А.,  Волинець Н.І., Воробйов В.В., Годований Р.М., 

Гринишина В.В., Ковалюк Н.Д.,  Кривошей М.І., Павлюк Н.А.,                 

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

  

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Кондратюк С.М.,                    

Ткачук Д.Г., Артьомов С.М., Блощинський О.С., Ваколюк О.Ю.,                  

Дяченко А.В.,  Лисенко А.І., Потоцький В.О. 

 

 Присутні: Черниш Євгеній Миколайович – директор юридичного 

департаменту міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради, Ахмедова Ольга 

Володимирівна – начальник управління по зв'язках з громадськістю міської 

ради, представники громадськості, керівники комунальних підприємств та 

виконавчих органів міської ради. 

 

Перед формуванням Порядку денного головуючий на засіданні 

виконавчого комітету міської ради 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 - 14, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 
   

2. Керуючого справами виконавчого комітету міської ради                     

Пашко О.М. 

2.1. Додатково внести до порядку денного наступні питання:  

«Про погодження додаткової угоди №1 до договору №1 від 31.01.2018 

року про організацію здійснення перевезень пасажирів міським електричним 

транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику». 

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

(Приймається) 
 

 «Про внесення доповнення до рішення міськвиконкому від 15.11.2017 

№1057».  

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

(Приймається) 
 

 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 18.04.2018 № 406 «Про затвердження переліку капітального 

ремонту, реконструкції об’єктів благоустрою на 2018 рік». 

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

(Приймається) 
 

 «Про передачу на баланс виконаних робіт по будівництву об’єктів 

благоустрою». 

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

(Приймається) 
 

 «Про затвердження коефіцієнтів нормативної витрати теплової енергії 

на опалення місць загального користування в багатоквартирних житлових 

будинках м. Житомира». 

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

(Приймається) 
 

 «Про надання дозволу на поховання на Смолянському військовому 

кладовищі учасника бойових дій, полковника у відставці Дрозда М.А.». 

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

(Приймається) 
 

 «Про перенесення черговості, укладання договору купівлі-продажу 

квартири для забезпечення житлом дитини-сироти, особи з їх числа». 

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

(Приймається) 
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 2.2. Зняти з розгляду 31 питання порядку денного «Про припинення 

функціонування прийомної сім’ї». 

При голосуванні: за – 13, 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 

впорядкування, уточнення та надання нових адрес об’єктам архітектури». 

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

(Приймається) 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали пропозицію 

Півоварової С.І. перенести черговість розгляду блоку питань управління 

комунального господарства міської ради (Марцун О.В.).  

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

(Приймається) 

 

 Члени виконавчого комітету міської ради  затвердили порядок денний в 

цілому. 

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

(Приймається) 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, 

закладів загальної середньої освіти та закладів 

позашкільної освіти на 2018-2019 навчальний рік 

 Доповідач: Арендарчук В. В. – директор департаменту 

освіти міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1153 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу обладнання системи відеоспостереження 

закладів загальної середньої освіти міста  

 Доповідач: Арендарчук В. В. – директор департаменту 

освіти міської ради  

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1154 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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3. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення всеукраїнського 

замовленого містобудівного конкурсу на кращу 

концепцію реконструкції майданів Соборний та 

Перемоги в місті Житомир 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 
   
ВИРІШИЛИ: Рішення №  1155 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Житомирській обласній державній 

адміністрації на встановлення пам’ятної дошки Олегу 

Ольжичу у місті Житомирі 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1156 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

5. 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 № 1157 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
  

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Регулювання орендних відносин» 

Житомирської міської ради  на 2019 рік 

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

орендних відносин»  міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1158 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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7. СЛУХАЛИ: Про оренду комунального майна та внесення змін в 

рішення міськвиконкому  

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

орендних відносин»  міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1159 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень 

орендованих нежитлових приміщень комунальної 

власності міста Житомира 

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

орендних відносин»  міської ради 

 

 Члени виконавчого комітету підтримали наступні пропозиції                        

директора КП «Регулювання орендних відносин»  міської ради                    

Матвеюка В.В.: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Внести зміни в додаток до проекту рішення, а саме доповнити його 

пунктами 1.8.-1.10. згідно з якими надати згоду орендарям на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованих нежитлових приміщень комунальної 

власності міста Житомира: 

 1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рудік» нежитлових 

приміщень, що перебувають на балансі комунального підприємства 

«Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 16» 

Житомирської міської ради, загальною  площею 142,5 кв.м за адресою                    

вул. Пушкінська, 56. 

 1.9. Житомирській обласній молодіжній громадській організації 

«Життя-Закон» нежитлових приміщень, що перебувають на балансі 

комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне 

підприємство № 1» Житомирської міської ради, загальною площею 80 кв.м за 

адресою майдан Соборний, 7/1. 

 1.10. Приватному підприємству «Торгово-промислова група «ВІАН» 

нежитлових приміщень, що перебувають на балансі комунального 

підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство   

№ 16» Житомирської міської ради, загальною площею 120,8 кв.м за адресою 

майдан Путятинський, 9/50. 

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

(Приймається) 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 1160  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення режиму роботи обʼєктів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та сфери послуг в 

нічний час на території м. Житомира  

 Доповідач: Костриця М. М. – директор департаменту 

економічного розвитку міської ради 

   

 ВИСТУПИЛИ: 

Н. М. Чиж  секретар Житомирської міської ради 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

Н. Д. Ковалюк представник національної асамблеї інвалідів України в 

Житомирській області, голова ЖОГОЛІ "Молодь. Жінка. 

Сім'я" 

 

 В ході обговорення на голосування ставляться наступні пропозиції: 

 1. Підтримати надання дозволу щодо встановлення режиму роботи в 

нічний час ФОП Сипкиній Світлані Дмитрівні по об’єкту (комп’ютерний 

клуб) за адресою вул. Київська, 62, м. Житомир. 

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

(Не приймається) 

 

 2. Підтримати надання дозволу щодо встановлення режиму роботи в 

нічний час ФОП Коломієць Тетяні Валеріївні по об’єкту (кав’ярня) за 

адресою майдан Згоди, 6, м. Житомир. 

При голосуванні: за – 13, проти - 2, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

 3. Підтримати надання дозволу щодо встановлення режиму роботи в 

нічний час ТОВ «ОСКА» по об’єкту (боулінг-клуб та бар) за адресою                    

вул. Київська, 77, м. Житомир. 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1161 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

10. СЛУХАЛИ: Про скасування режиму роботи обʼєктів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та сфери послуг в 
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нічний час на території м. Житомира  

 Доповідач: Костриця М. М. – директор департаменту 

економічного розвитку міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1162  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

 Після розгляду питання порядку денного «Про скасування режиму 

роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг 

в нічний час на території м. Житомира» член виконавчого комітету міської 

ради Бовсуновська М.А. підняла питання щодо торгівлі в нічний час у 

магазинах та кафе, які не мають такого дозволу. Повідомила, що від 

мешканців будинків надходить багато звернень та скарг з цього питання, 

зокрема щодо роботи магазину за адресою вул. Покровська, 99 Д (вночі 

здійснюють торговельну діяльність, відсутність туалету, тощо). Власники 

таких магазинів/кафе сплачують штраф (170 грн) і продовжують торгівлю. 

 Із зазначеного питання також  
 

 ВИСТУПИЛИ: 

М. М. Костриця 

 

директор департаменту економічного розвитку міської 

ради 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

О. С. Таргонський  волонтер, військовий пенсіонер 

 

ВИРІШИЛИ: Заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Ольшанській С.Г., 

департаменту економічного розвитку міської ради 

(Костриця М. М.) запросити на засідання виконавчого 

комітету міської ради представників правоохоронних 

органів для заслуховування інформації про дотримання 

суб’єктами господарювання нічного режиму роботи у                

м. Житомир та щодо переліку магазинів/кафе, які 

працюють вночі без дозволу.  

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міськвиконкому 

від 15.11.2017 №1057 

 Доповідач: Костриця М. М. – директор департаменту 

економічного розвитку міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1163  додається. 

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

(Рішення прийнято) 

  

12. СЛУХАЛИ: Про відключення споживачів від мереж 

централізованого опалення 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1164  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 

27.04.2016 № 346 «Про затвердження Порядку 

визначення учасників та проведення капітального 

ремонту житлових будинків на території  м. Житомира, в 

яких створено об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків» 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1165  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

14.СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, включення до списків 

першочергового та позачергового одержання жилих 

приміщень і упорядкування черги за місцем проживання  

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

розподілу  жилої площі міської ради   

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1166  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

15.СЛУХАЛИ: Про продовження строку проживання громадян у 

житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1167  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

16.СЛУХАЛИ: Про включення жилих приміщень до числа службових та 

надання службової жилої площі громадянам 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1168  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

17.СЛУХАЛИ: Про виключення жилих приміщень із фонду житла для 

тимчасового проживання та надання громадянам жилої 

площі 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

    

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1169  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

18.СЛУХАЛИ: Про перенесення черговості, укладання договору 

купівлі-продажу квартири для забезпечення житлом 

дитини-сироти, особи з їх числа 

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

розподілу  жилої площі міської ради   

    

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1170  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на порушення благоустрою по 

пров. Друкарському, 42 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
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 ВИСТУПИЛИ: 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

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

м. Житомира" Житомирської міської ради 

Н. І. Волинець  приватний підприємець 

С. Г. Ольшанська заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

 

 В ході обговорення зазначеного проекту рішення головуючий ставить 

на голосування наступні пропозиції: 

 1. Підтримати проект рішення. 

При голосуванні: за – 13, проти - немає, утримались - 1. 

(Приймається) 

 

 2. Повернутися до розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на 

порушення благоустрою по пров. Друкарському, 42» та зняти його на 

доопрацювання. 

При голосуванні: за – 10, проти - немає, утримались - немає. 

(Не приймається) 

 

 3. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 4. Доповнити пункт 3 проекту рішення словами «з моменту прийняття 

даного рішення».  

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рішення №  1171 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. Доручити управлінню комунального господарства 

міської ради (Марцун О. В.): 

2.1. Запрошувати на засідання виконавчого комітету 

міської ради суб’єктів господарювання/громадян, яким 

відповідно до проекту рішення буде надаватися дозвіл на 

порушення благоустрою. 

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

немає. 

(Приймається) 
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2.2. У місячний термін надати членам виконавчого 

комітету міської ради фотозвіт про відновлення 

дорожнього одягу та асфальтобетонного покриття по 

провулку Друкарський, 42. 

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

немає. 

(Приймається) 

   

20. СЛУХАЛИ: Про списання основних фондів комунального 

підприємства «Житомирводоканал» Житомирської 

міської ради  

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

     

ВИРІШИЛИ: Рішення зняти з розгляду.  

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

немає. 

(Приймається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про передачу туалету громадського користування 

 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" 

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

м. Житомира" Житомирської міської ради 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1172 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 18.04.2018 № 406 «Про 

затвердження переліку капітального ремонту, 

реконструкції об’єктів благоустрою на 2018 рік» 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1173  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

    

23. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс виконаних робіт по будівництву 

об’єктів благоустрою 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1174  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поховання на Смолянському 

військовому кладовищі учасника бойових дій, 

полковника у відставці Дрозда М.А. 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1175  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)    

 

СЛУХАЛИ: Інформація щодо нарахування плати за опалення місць 

загального користування (інформація управління 

комунального господарства міської ради від 05.11.2018               

№ 4-375 додається до оригіналу протоколу засідання 

виконкому) 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
    

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження коефіцієнтів нормативної витрати 

теплової енергії на опалення місць загального 

користування в багатоквартирних житлових будинках              

м. Житомира 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1176  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про погодження додаткової угоди №1 до договору №1 

від 31.01.2018 року про організацію здійснення 

перевезень пасажирів міським електричним транспортом 

шляхом надання трансфертів перевізнику 

 Доповідач: Грищук М. В. - начальник управління 

транспорту і зв’язку міської ради 
    

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні 

пропозиції начальника управління транспорту і зв’язку міської ради         

Грищука М.В.: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

2. Доповнити проект рішення пунктом 2 та викласти його в такій 

редакції: «Дане рішення набуває чинності з моменту прийняття рішення 

сесією міської ради про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік, а 

саме виділення коштів на оплату надання транспортних послуг з перевезення 

пасажирів міським електричним транспортом в сумі 17 045,3 тис. грн.». 

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

(Приймається) 

 

 3. Внести зміни в додаток до проекту рішення, а саме виправити 

технічну помилку та правильно словесно прописати у дужках суми 

бюджетних призначень. 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1177  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки міського господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  

    

 ВИСТУПИЛИ: 

П. М. Сергійчук технічний директор КП «Житомиртеплокомуненерго» 
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міської ради  

О. М. Пашко  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Л. К. Папп представник ТОВ «Керуюча компанія «ДомКом 

Житомир» 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

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

В. В. Краснопір 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. Начальника управління комунального господарства міської ради 

Марцуна О. В., а саме змінити у пункті 1 проекту рішення прізвище 

начальника житлового господарства міської ради з «(Задорожний І.В.)» на 

(«Мостович Ю. О.») у зв’язку з кадровими змінами. 

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

(Приймається) 

 

 3. Члена виконавчого комітету міської ради Годованого Р.М. 

виключити із підпункту 4.1 проекту рішення дату «до 01 листопада 2018 

року». 

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

(Приймається) 

 

 3. Члена виконавчого комітету міської ради Півоварової С.І. внести 

зміни до проекту рішення: 

3.1. Підпункт 4.1 пункту 4 доповнити словами «проводити прибирання 

тротуарів загального користування та зупинок громадського транспорту з 

періодичністю та за технологіями встановленими згідно з галузевими 

нормами та правилами»;  

підпункти «4.2. Створити  бригади для виконання протиожеледних 

робіт, забезпечити їх роботу та чергування; скласти графіки чергування  

водіїв,  механізаторів,   погодивши  їх  з  управлінням  комунального  

господарства  міської ради, та виділити приміщення для чергування, 

обладнане телефонним зв’язком і місцем відпочинку» та «4.3. Укласти 

додаткові угоди із шляхово-будівельними і транспортними підприємствами 

про залучення механізмів та автомобілів для утримання вулиць в період 

значних опадів  снігу та спільно з КП «Експлуатація штучних споруд» 

Житомирської міської ради організувати очищення зливової  каналізації  для 



 15 

забезпечення пропуску води під час танення снігу» виключити із проекту 

рішення. 

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

(Приймається) 

 

 3.2. У підпункті 7.1 в кінці речення виключити слово «тротуарів». 

3.3. Пункт 8 викласти в такій редакції: «Начальнику комунального 

підприємства «АТП-0628» Житомирської міської ради Колеснику С. В. 

забезпечити своєчасне вивезення твердих побутових відходів та надійну 

експлуатацію полігону для захоронення твердих побутових відходів в 

зимових умовах.  

Директорам ПП «ВЖРЕП №4» (Тичина В. А.), ПП «КВЖРЕП №8»                                     

(Півоварова С. І.) забезпечити своєчасне вивезення твердих побутових              

відходів в зимових умовах.» 

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

(Приймається) 

 

 В ході обговорення зазначеного проекту рішення міський голова 

Сухомлин С.І. доручив начальнику управління комунального господарства 

міської ради Марцуну О. В. спільно з КП «Житомиртеплокомуненерго» 

міської ради та іншими відповідними управліннями, підприємствами, 

службами: 

 терміново, 08.11.2018, надати графік з підключення проблемних 

житлових будинків м. Житомир до теплопостачання; 

 обгородити небезпечні місця, де незакриті розкопки та встановити 

інформаційні таблички/знаки щодо проведення ремонтних робіт, прибрати 

залишки будівельних відходів, ґрунту, тощо та виконати роботи з 

відновлення благоустрою. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1178  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

28.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 №  1179  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 



 16 

29.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 №  1180  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

30.СЛУХАЛИ: Про призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які 

брали участь у бойових діях на території інших держав 

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

соціальної політики міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1181  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання щодо влаштування у 

психоневрологічний інтернат  

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

соціальної політики міської ради 
   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1182  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над  

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1183  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

33.СЛУХАЛИ: Про звільнення від повноважень опікуна та про 

затвердження подання про можливість призначення 

опікуна над недієздатною  

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

соціальної політики міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1184  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

34.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міськвиконкому від 

15.08.2018 №868 

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1185  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

35.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування,  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1186  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

36.СЛУХАЛИ: Про  встановлення  піклування над  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1187 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

37.СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1188  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

38.СЛУХАЛИ: Про поповнення прийомної сім’ї прийомною дитиною  

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

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1189  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

39.СЛУХАЛИ: Про участь у вихованні та порядок побачення із дочкою  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1190  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1191  додається. 

При голосуванні: за - 14,  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 №  1192  додається. 

При голосуванні: за - 14,  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 №  1193  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

43.СЛУХАЛИ: Про відібрання  малолітнього сина, затвердження 
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висновку щодо позбавлення батьківських прав та 

направлення дитини до державного дитячого закладу  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1194  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

44.СЛУХАЛИ: Про відібрання малолітньої доньки, затвердження 

висновку щодо позбавлення батьківських прав та 

направлення дитини до державного дитячого закладу  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1195  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1196  додається. 

При голосуванні: за - 15,  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 №  1197  додається. 

При голосуванні: за - 15,  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 №  1198  додається. 

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

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1199  додається. 

При голосуванні: за - 15,  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 №  1200  додається. 

При голосуванні: за - 14,  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 №  1201  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітній  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1202  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

52.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітнім 

дітям  

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

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1203  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

53.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла 

неповнолітньому  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1204  додається. 

При голосуванні: за - 15,  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 №  1205  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

55.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітньому  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1206  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

56.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітнім 

дітям  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1207  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

57.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітнім 
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дітям  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1208  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

58.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1209  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

59.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла               

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

дітей міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1210  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

60.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1211  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1212  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
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62.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1213  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

63.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1214  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

64.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                    

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1215  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

65.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1216  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла            

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1217  додається. 

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

немає. 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1218  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

68.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1219  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1220  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1221  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

71.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1222  додається. 

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

(Рішення прийнято) 

 

72.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1223  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

ділянки  

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

дітей міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1224  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

74.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла малолітній  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1225  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

75.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на обмін житла неповнолітньому 

підопічному  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1226  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

76.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

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

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1227  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

77.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1228  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 78.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів неповнолітньому  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1229  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

79.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені малолітнього  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1230  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

80.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1231  додається. 

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

немає. 
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(Рішення прийнято) 

 

81.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла                      

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1232  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

малолітніх дітей  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1233  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

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

малолітнього  

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

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1234  додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 

 

 


