
 

 

   

        

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
засідання виконавчого комітету міської ради 

05 грудня   2018 року о 10.00 

                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 5 

1.  Про підсумки проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Житомира у 2018 році  

Ковальчук Ірина Анатоліївна – начальник 

управління у справах сім’ї молоді та 

спорту міської ради 

 

2.  Про погодження міської цільової 

соціальної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Житомира 

на 2019-2021 роки 

 

3.  Про погодження внесення змін  до 

міської цільової соціальної 

програми розвитку галузі фізичної 

культури і спорту на 2016-2018 

роки 

 

4.  Про погодження внесення змін до 

міської цільової соціальної 

програми підтримки сімִיї, дітей та 

молоді, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків 

на 2018-2020 роки 

 

5.  Про погодження міської цільової 

Програми розвитку освіти міста 

Житомира на період 2019-2021 

років 

Арендарчук Валентин Васильович- 

начальник управління освіти міської ради  

 

6.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до Комплексної цільової 

програми розвитку культури міста 

«Нова основа культурного 

розвитку в місті Житомирі на 2018-

2020 роки» 

Рябенко Ніна Іванівна- начальник 

управління культури міської ради  
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7.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до комплексної міської 

Програми соціального захисту на 

2016-2020 роки 

Ліпінська Людмила Іванівна- в.о. 

директора департаменту соціальної 

політики міської ради 

8.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до міської цільової 

Програми розвитку охорони 

здоровִיя на 2018-2020 роки 

Місюрова Марія Олександрівна- начальник 

управління охорони здоров'я міської ради   

 

9.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до міської програми 

«Житомир- дружнє місто до 

тварин» на 2018-2020 роки   

Мельник Олександра Василівна -  директор 

КП «Центр захисту тварин» Житомирської 

міської ради 

 

10.  Про погодження міської Програми 

забезпечення та захисту прав дітей 

на 2019-2021 роки 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

11.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до Програми розвитку 

міського  громадського транспорту 

м. Житомира на 2016-2019 роки   

Грищук Михайло Володимирович - 

начальник управління транспорту і зв’язку 

міської ради 

 

12.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до Програми організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в м. Житомирі на 2018-

2020 роки  

 

13.  Про погодження міської цільової 

програми «Забезпечення 

підрозділів територіальної оборони 

на 2019-2021 роки»  

Дідківський Микола Васильович-

начальник управ-ління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради  

14.  Про погодження внесення змін до 

міської цільової Програми 

благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста 

Житомира на 2016-2022 роки  

Марцун Олександр Васильович- начальник 

управління комунального господарства 

міської ради 

 

15.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до Комплексної цільової 

Програми розвитку житлового 

господарства «Ефективне та 

надійне житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-2020 

роки»  

Мостович Юрій Олексійович-начальник 

управління житлового господарства 

міської ради 

16.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до Програми 

поводження з побутовими 

відходами у м. Житомирі на 2018-

2020 роки  
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17.  Про погодження внесення змін та 

доповнень до міської Програми 

забезпечення зберігання 

документів для соціально-

правового захисту громадян у місті 

Житомирі на 2017-2019 роки 

Шелещук Лілія Володимирівна- заступник 

начальника архівного відділу міської ради  

18.  Про погодження Програми із 

створення, розроблення 

містобудівної, проектної та 

землевпорядної документації на 

2019-2021 р.  

Блажиєвський  

Ігор Йосипович – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

 

19.  Про продовження строку дії 

дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами в м. Житомирі  

 

 

20.  Про погодження внесення змін до 

міської цільової Програми 

«Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) обִיєктів 

комунальної власності  

м. Житомира на 2018-2020 роки» 

 

Глазунов В’ячеслав Володимирович- 

начальник управління капітального 

будівництва міської ради 

 

21.   Про передачу на баланс виконаних 

робіт з капітального ремонту  

об'єкта 

 

22.  Про погодження Програми 

соціально-економічного і 

культурного розвитку міста 

Житомира та села Вереси на 2019 

рік 

Костриця Микола Миколайович – 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

 

23.  Про погодження проведення 

новорічно-різдвяного ярмарку на 

території м. Житомира 

 

 

24.  Про встановлення режиму роботи 

обʼєктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та 

сфери послуг в нічний час на 

території м. Житомира  

 

 

25.  Про поділ обִיєкта нерухомого 

майна за адресою: м. Житомир, 

вул. Михайла Грушевського, 16 

 

Кравчук Олена Борисівна- нача-льник 

відділу по управлінню та приватизації 

комунального майна міської ради  

 

26.  Про взяття на облік громадян, які 

потребують надання житлового 

приміщення з фонду житла для 

Сидун Надія Ігорівна- начальник відділу по 

обліку та розподілу  жилої площі міської 

ради   
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тимчасового проживання та 

надання жилих приміщень, 

віднесених до даного фонду 

 

27.  Про визначення величини 

опосередкованої вартості найму 

(оренди) житла в місті Житомирі у 

ІІІ кварталі 2018 року  

 

28.  Про формування житлового фонду 

соціального призначення у  

м. Житомирі 

 

29.  Про надання соціального житла 

особі з числа дітей-сиріт 

 

30.  Про затвердження розрахунку 

плати за соціальне житло 

Мостович Юрій Олексійович-начальник 

управління житлового господарства 

міської ради 

31.  Про внесення змін в додаток до 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.12.2017 №1144 

Ліпінська Людмила Іванівна- в.о. 

директора департаменту соціальної 

політики міської ради 

32.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

 

33.  Про виплату одноразової 

матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю 1 та 2 групи по зору 

 

34.  Про відшкодування витрат на 

поховання 

 

35.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

36.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

37.  Про вибуття вихованця з дитячого 

будинку сімейного типу родини  

 

38.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення  

 

39.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення  

 

40.  Про затвердження висновку щодо 

участі у вихованні та порядок 

побачення  

 

41.  Про затвердження висновку 

служби у справах дітей про 
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підтвердження місця проживання 

малолітньої для її тимчасового 

виїзду за межі України 

42.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

43.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

44.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

45.  Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення 

батьківських прав  

 

46.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

47.  Про відмову у наданні дозволу на 

реалізацію квартири 

 

48.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

49.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній  

 

50.  Про надання дозволу на дарування 

житла малолітній  

 

51.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

52.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

53.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

54.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

55.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

56.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів 

від імені малолітньої  

57.   Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітніх дітей  

58.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітнього 

59.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітнього 

підопічного  

60.  Про надання дозволу на продаж 

житла неповнолітньому 

 

Керуючий правами                                                                  О.М.Пашко 
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