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

20 червня   2018 року о 10.00 
                                                                                                                                                                
      

№ 
п/п 

Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.   
Про закріплення територій обслуговування за 
закладами загальної середньої освіти міста 
Житомира 

Арендарчук Валентин 
Васильович- начальник 
управління освіти міської ради 
  

2.   
Про скасування дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами в м. Житомирі 

Блажиєвський 
Ігор Йосипович – директор 
департаменту містобудування та 
земельних відносин міської ради 

3.   

Про розробку техніко-економічного 
обгрунтування проекту «Створення 
громадської пральні на базі комунального 
підприємства «Гагарінське» Житомирської 
міської ради» 

Костриця Микола Миколайович – 
директор департаменту 
економічного розвитку міської 
ради 
Пахолюк Борис Борисович- 
директор кому-нальної установи 
«Агенція розвитку міста» міської 
ради 

4.   Про зміни договорів найму жилих приміщень 

Оніщенко Андрій Анатолійович- 
в.о. начальника управління 
житлового господарства міської 
ради 

5.   
Про зняття з балансу комунальних 
підприємств м.Житомира одноповерхового  
житлового будинку 

  

6.   
Про передачу автомобіля ЗАЗ-110206 на 
баланс комунального підприємства 

  

7.   
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 04.05.2017 №418 

  

8.   
Про надання дозволу на порушення 
благоустрою по вул. Перехідна, 27а 

Марцун Олександр Васильович- 
начальник управління 
комунального господарства 
міської ради 

9.   
Про взяття громадян на квартирний облік за 
місцем їх роботи 

Сидун Надія Ігорівна- начальник 
відділу по обліку та розподілу  
жилої площі міської ради  

10.   
Про виключення з числа службових жилих 
приміщень 

  

11.   
Про виключення жилого  приміщення  з числа 
гуртожитків 

  

12.   
Про продовження строку проживання 
громадян у житлових приміщеннях з фонду 
житла для тимчасового проживання 

  



13.   Про надання  жилої площі   

14.   
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 04.04.2018 №321 

Горб Валерій Михайлович-
директор КП«ЦЕНТР 
ІНВЕСТИЦІЙ» міської ради 
  

15.   

Про затвердження звіту про виконання 
фінансового плану комунального 
підприємства «Регулювання орендних 
відносин» Житомирської міської ради на 2017 
рік 

Матвеюк Валерій Володимирович 
-  директор КП 
«Регулювання орендних 
відносин»  міської ради 
  

16.   
Про затвердження складу комісії у справах 
використання нежитлових приміщень 
комунальної власності міста Житомира 

  

17.   

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 

18.   
Про виплату одноразової матеріальної 
допомоги особам з інвалідністю 1 та 2 групи 
по зору 

  

19.   Про відшкодування витрат на поховання   

20.   
Про затвердження подання про надання 
дозволу опікуну 

  

21.   
Про затвердження подання про можливість 
призначення опікуна 

  

22.   
Про затвердження подання про можливість 
призначення опікуна 

  

23.   
Про затвердження подання про можливість 
призначення опікуна 

  

24.   
Про затвердження подання щодо 
влаштування у психоневрологічний інтернат 

  

25.   
Про затвердження подання щодо 
влаштування у психоневрологічний інтернат 

  

26.   
Про затвердження подання щодо 
влаштування у психоневрологічний інтернат 

  

27.   Про надання статусу дитини-сироти 
Бібла Ольга Василівна-  
начальник служби у справах дітей 
міської ради 

28.   

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 06.06.2018 №583 
«Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування 

  

29.   
Про поповнення дитячого будинку сімейного 
типу родини 

  

30.   
Про поповнення дитячого будинку сімейного 
типу родини 

  

31.   Про затвердження висновку щодо участі у   



вихованні та порядок побачення 

32.   Про участь у вихованні та порядок побачення   

33.   
Про затвердження висновку щодо 
позбавлення батьківських прав 

  

34.   
Про затвердження висновку щодо 
позбавлення батьківських прав 

  

35.   Про надання дозволу на дарування житла   

36.   Про надання дозволу на дарування житла   

37.   Про надання дозволу на дарування житла   

38.   Про надання дозволу на дарування житла   

39.   Про надання дозволу на дарування житла   

40.   
Про надання дозволу на дарування житла та 
земельної ділянки  

  

41.   Про надання дозволу на дарування житла   

42.   
Про надання дозволу на дарування житла 
малолітній 

  

43.   
Про надання дозволу на дарування житла та 
земельної ділянки малолітній 

  

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 та 
земельної ділянки 

  

48.   
Про надання дозволу на підписання 
необхідних документів  від імені малолітніх 
дітей 

  

49.   
Про надання дозволу на продаж житла від 
імені малолітньої 

  

50.   
Про надання дозволу на продаж житла від 
імені малолітньої 

  

51.   
Про відмову у наданні дозволу на продаж 
житла від імені малолітньої 

  

52.   

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 06.06.2018 №602 
«Про надання дозволу на дарування житла 
малолітній» 

  

53.   

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 06.06.2018 № 616 
«Про надання дозволу на продаж житла 
неповнолітнім 

  

 


