
   

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 
   

     № 35                                                                                            від 14.11.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 
   

Засідання розпочалося о  10.05  год. 

 Засідання закінчилося  о  10.15  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., Артьомов С.М., Блощинський О.С., Бовсуновська М.А.,              

Ваколюк О.Ю., Воробйов В.В., Ковалюк Н.Д., Павлюк Н.А., Півоварова С.І.,   

Соя О.В., Таргонський О.С. 
 

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Чиж Н.М., Волинець Н.І.,  

Годований Р.М., Гринишина В.В., Дяченко А.В., Кривошей М.І.,   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, Сластухіна Світлана Василівна 

– головний спеціаліст управління по зв'язках з громадськістю міської ради, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники громадськості. 
 

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. 
 

 Члени виконавчого комітету міської ради затвердили порядок денний. 

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

(Приймається) 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання адресної матеріальної допомоги 

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

соціальної політики міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1235 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету 

 Доповідач: Прохорчук Д. А. -  директор департаменту 

бюджету та фінансів міської ради  

  

 

 Члени виконавчого комітету міської ради підтримали наступні пропозиції 

директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Д.А. 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

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

(Приймається) 

 

 2. Внести доповнення до проекту рішення, згідно з якими також провести 

розподіл медичної субвенції в обсягах, передбачених розпорядженням голови 

Житомирської облдержадміністрації. 

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

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1236 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.10.2017 № 975 «Про передачу 

матеріальних цінностей» 

 Доповідач: Лобунець О. Б. – заступник начальника 

відділу комп’ютерного та технічного 

забезпечення управління розвитку 

інформаційних технологій міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 1237 додається. 

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

немає. 

(Рішення прийнято)  

 

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О. М. Пашко 


