
 

 

   

        

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

13 липня   2018 року о 09.30 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 5 

1.  Про передачу основних засобів, матеріальних 

цінностей 

Фурлет Іван Володимирович – 

директор КП «Житомиртран- 

спорт» міської ради 

 

2.  Про передачу на баланс виконаних робіт по 

об’єктам 

Глазунов В’ячеслав 

Володимирович – в.о. 

начальника управління 

капітального будівництва 

міської ради 

 

3.  Про передачу спортивних майданчиків 

міського культурно-спортивного центру 

Житомирської міської ради 

Ковальчук Ірина Анатоліївна – 

начальник управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

міської ради 

4.  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 

5.  Про призначення грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення 

деяким категоріям осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України 

 

6.  Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  

 

7.  Про затвердження подання про можливість 

призначення опікуна  
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8.  Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат  

 

9.  Про затвердження подання щодо влаштування 

у психоневрологічний інтернат  

 

10.  Про затвердження висновку  про надання 

дозволу опікуну на купівлю-продаж квартири 

та надання повноважень члену ради опіки та 

піклування при виконавчому комітеті 

Житомирської міської ради на підписання 

заяви від імені опікуна  

 

11.  Про надання статусу дитини-сироти  Бібла Ольга Василівна-  

начальник  

служби у справах дітей міської 

ради  

 

12.  Про встановлення опіки   

13.  Про встановлення опіки   

14.  Про направлення до інтернатного закладу 

 

 

15.  Про забезпечення функціонування прийомної 

сім’ї у     м. Житомирі 

 

 

16.  Про затвердження висновку щодо можливості 

визначення місця проживання малолітнього  

 

 

17.  Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав  

 

 

18.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  
 

19.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  
 

20.  Про відібрання . малолітньої дочки                          

затвердження висновку щодо позбавлення 

матері батьківських прав та направлення 

дитини до державного закладу 

 

 

21.  Про відібрання. малолітніх дітей 

затвердження висновку щодо позбавлення 

матері батьківських прав та направлення дітей 

до державного дитячого закладу 

 

22.  Про участь у вихованні   та порядок побачення 

із дітьми  
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23.  Про участь у вихованні та порядок побачення 

із дочкою  
 

 

24.  Про участь у вихованні та порядок побачення 

із сином  
 

 

25.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки                 

   

 

26.  Про надання дозволу на дарування житла  

 

 

 

27.  Про надання дозволу на дарування житла 

малолітній  
 

28.  Про надання дозволу на дарування житла та 

земельної ділянки    

 

29.  Про надання дозволу на дарування житла   

30.  Про надання дозволу на дарування            

житла  
 

31.  Про надання дозволу на дарування житла   

32.  Про надання дозволу на купівлю житла   

33.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  
 

 

34.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

35.  Про надання дозволу на продаж  житла від 

імені малолітньої                         

 

36.  Про надання дозволу на продаж  житла від 

імені малолітньої   

 

37.  Про надання дозволу на продаж садового 

будинку та земельної ділянки від імені 

малолітньої                   

 

38.  Про надання дозволу на продаж житла 

неповнолітній                
 

 

39.  Про надання дозволу на  переоформлення 

реєстраційних документів та продаж  

автомобіля від імені малолітньої 
 

 

40.  Про надання дозволу на купівлю житла 

малолітньому                
 

 

 

Керуючий справами                                                                 О. М. Пашко 
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