
 

 

   

        

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

21 листопада   2018 року о 10.00 

                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

 Інформація про дотримання субִיєктами 

господарювання нічного режиму роботи у 

м. Житомир 

Богдан Володимир Сергійович- 

заступник начальника 

Житомирського відділу поліції 

ГУНП в Житомирській області 
 

1.  Про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2018 року 

Прохорчук Діна Ансарівна-  

директор департаменту бюджету та 

фінансів міської ради  

2.  Про погодження міської цільової 

соціальної програми розвитку 

позашкільної освіти за місцем 

проживання на 2019-2021 роки  

Ковальчук Ірина Анатоліївна – 

начальник управління у справах 

сім’ї молоді та спорту міської ради 

 

3.  Про погодження змін до Програми 

забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і територій 

міста Житомира від надзвичайних 

ситуацій на 2017-2019 роки 

Дідківський Микола Васильович-

начальник управ-ління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради  

 

4.  Про погодження змін до міської цільової 

програми «Безпечне місто» на 2017-2019 

роки  

 

5.  Про передачу матеріальних цінностей   

6.  Про затвердження змін до фінансового 

плану комунального підприємства 

«Фармація» Житомирської міської ради  

Поліщук Вадим Олександрович- 

директор КП «Фармація» міської 

ради  

 

7.  Про пільгове медикаментозне 

забезпечення громадян  

Місюрова Марія Олександрівна- 

начальник управління охорони 

здоров'я міської ради   
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8.  Про припинення права оперативного 

управління комунальних установ 

Центральна міська лікарня №1 м. 

Житомир, «Центральна дитяча міська 

лікарня ім. В. Й. Башек» та надання права 

оперативного управління комунальному 

підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Житомирської 

міської ради  

 

9.  Про передачу автомобіля в оперативне 

управління комунальному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Житомирської міської ради   

 

10.  Про затвердження плану діяльності 

виконавчих органів міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік 

Костриця Микола Миколайович – 

директор департаменту 

економічного розвитку міської 

ради 

 

11.  Про зміни договорів найму жилих 

приміщень 

Мостович Юрій Олексійович-

начальник управління житлового 

господарства міської ради 

12.  Про погодження актів про списання 

багатоквартирних будинків з балансу 

КП «ВЖРЕП № 15» Житомирської 

міської ради  

 

13.  Про обстеження технічного стану 

житлових будинків 

 

14.  Про списання основних фондів 

комунального підприємства 

«Житомирводоканал» Житомирської 

міської ради 

Марцун Олександр Васильович- 

начальник управління 

комунального господарства міської 

ради  

15.  Про списання основних засобів 

комунального підприємства 

«Експлуатація штучних споруд» 

Житомирської міської ради  

 

16.  Про внесення доповнень до рішення 

міськвиконкому  від 17.01.2018 № 36 

Сидун Надія Ігорівна- начальник 

відділу по обліку та розподілу  

жилої площі міської ради   

17.  Про внесення доповнень до рішення 

міськвиконкому  від 17.01.2018 № 37 

 

18.  Про укладання договору купівлі-продажу 

квартири для забезпечення житлом особи 

з числа дітей-сиріт 
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19.  Про внесення змін в додаток 2 до  

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 01.08.2018 №806 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської 

ради  

20.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам населення та 

іншим категоріям громадян міста 

Житомира 

Ліпінська Людмила Іванівна- в.о. 

директора департаменту соціальної 

політики  міської ради 

 

21.  Про виплату одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю 1 та 2 

групи по зору 

 

22.  Про надання натуральної допомоги 

деяким категоріям громадян 

 

23.  Про внесення змін та доповнень до 

рішень виконавчого комітету міської 

ради (зі змінами) 

 

24.  Про затвердження подання про 

можливість призначення опікуна  

 

25.  Про затвердження подання про 

можливість призначення опікуна  

 

26.  Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської 

ради  

27.  Про встановлення опіки   

28.  Про встановлення опіки   

29.  Про встановлення піклування   

30.  Про встановлення піклування   

31.  Про реєстрацію народження дитини та 

направлення до закладу інституційного 

догляду та виховання дітей 

 

32.  Про припинення функціонування 

прийомної сім’ї  

 

33.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

34.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

35.  Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських 

прав  

 

36.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

37.  Про надання дозволу на дарування житла   

38.  Про надання дозволу на дарування житла   
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39.  Про надання дозволу на дарування житла   

40.  Про надання дозволу на дарування житла 

неповнолітній  

 

41.  Про надання дозволу на дарування житла 

неповнолітньому 

 

42.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній дитині  

 

43.  Про надання дозволу на дарування житла   

44.  Про надання дозволу на дарування житла 

та земельної ділянки  

 

45.  Про надання дозволу на дарування житла   

46.  Про надання дозволу на дарування житла   

47.  Про надання дозволу на дарування житла   

48.   Про надання дозволу на дарування     

житла та земельної ділянки  

 

49.  Про надання дозволу на купівлю житла 

неповнолітній  

 

50.  Про надання дозволу на купівлю житла та 

земельної ділянки  

 

51.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів від імені 

підопічних дітей  

 

52.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

53.    Про надання дозволу на продаж житла від 

імені малолітнього   

 

54.   Про надання дозволу на продаж житла   

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 

 


