
 

  
УКРАЇНА 
м. Житомир 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від _06.12.2019 №1233 

 

 

 
Про скликання шістдесятоїсесії 

Житомирської міської ради  

 

 

 

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» скликати шістдесяту сесію Житомирської міської ради сьомого 

скликання 18 грудня 2019 року о 09:00 годині в залі засідань міської ради. 

 

 

На розгляд ради внести наступніпитання:  

 

1. Про затвердження меморандуму.  

Доповідач: Черниш Євгеній Миколайович – директор 

юридичного департаменту міської ради 

2. Про звільнення заступника Житомирського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ткачука Д.Г. 

3. Про затвердження на посаді заступника Житомирського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шевчука О.С. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2015 №6 «Про 

утворення виконавчого комітету Житомирської міської ради та 

затвердження його персонального складу».  

Доповідач: Сухомлин Сергій Іванович – Житомирський 

міський голова 

5. Про внесення змін до міської цільової Програми «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки». 

Доповідач: Глазунов В’ячеслав Володимирович – 

начальник управління капітального будівництва 

міської ради.  

6. Про внесення змін до міської цільової програми «Ефективна влада. 

Конкурентне місто» Житомирської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки». 



Доповідач: Черкасова Ганна Анатоліївна – в.о. начальника 

управління по зв’язках з громадськістю міської 

ради. 

7. Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту 

населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2016-2020 роки. 

Доповідач: Краснопір Вікторія Валентинівна – директор 

департаменту соціальної політики міської ради 

8. Про внесення змін до Програм виконання рішень суду. 

Доповідачі: Краснопір Вікторія Валентинівна – директор 

департаменту соціальної політики міської ради 

                       Черниш Євгеній Миколайович – директор 

юридичного департаменту міської ради 

9. Про затвердження цільової соціальної програми «Житомирська міська 

об’єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 

2020-2025 роки. 

Доповідачі: Ковальчук Ірина Анатоліївна – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

міської ради; 

Ярмоленко Ірина Василівна – депутат 

Житомирської міської ради. 

10. Про внесення змін до міської цільової соціальної програми підтримки 

сім’ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки. 

11. Про внесення змін та доповнень до цільової програми розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки.  

12. Про внесення змін до цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2021 роки. 

13. Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту 

комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської 

міської ради у новій редакції.  

Доповідач: Ковальчук Ірина Анатоліївна – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської 

ради 

14. Про затвердження передавального акту та статуту КП «Лікарня №1» 

Житомирської міської ради в новій редакції. 

15. Про внесення та затвердження змін до статуту комунального підприємства 

«Лікарня №1» Житомирської міської ради. 

16. Про внесення змін та доповнень до Цільової програми розвитку охорони 

здоров’я Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки.  

Доповідач: Шкап Ірина Анатоліївна – в.о. начальника 

управління охорони здоров’я міської ради. 

17. Про внесення змін та доповнень до міської програми «Житомир - дружнє 

місто до тварин» на 2018-2020 роки. 



Доповідач: Мельник Олександра Василівна – директор КП 

«Центр захисту тварин» Житомирської міської 

ради 

18. Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми 

розвитку культури Житомирської міської об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». 

Доповідач: МарчукНаталія Миколаївна– в.о. начальника 

управління культури міської ради. 

19. Про внесення змін і доповнень до міської цільової Програми розвитку 

освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на період 

2019-2021 років. 

Доповідач:Арендарчук Валентин Васильович – директор 

департаменту освіти міської ради 

20. Про затвердження міської Програми забезпечення зберігання документів 

для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки. 

Доповідач: Єфімова Лідія Борисівна – начальник архівного 

відділу міської ради 

21. Про внесення змін до Програми забезпечення та захисту прав дітей 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 

роки. 

                   Доповідач: Бібла Ольга Василівна– начальник 

служби(управління) у справах дітей міської ради. 

22. Про внесення змін та доповнень до Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 роки.  

                           Доповідач: Марцун Олександр Васильович- начальник 

управління комунального господарства міської 

ради. 

23. Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове 

господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади та її затвердження в новій редакції. 

24. Про прийняття в комунальну власність Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади квартир. 

25. Про затвердження договору фінансового лізингу.  

                         Доповідач: Задорожний Ігор Володимирович- начальник  

управління житлового господарства міської ради. 

26. Про внесення змін до міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-

2019 роки. 

27. Про затвердження Програми Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки. 

28. Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки. 



Доповідач: Дідківський Микола Васильович - начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради. 

29. Про внесення змін та доповнень до Програми організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки. 

30. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2016-2019 роки. 

31. Про затвердження Програми розвитку громадського транспорту 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки.  

Доповідач: Підпокровний Костянтин Володимирович – 

начальник управління транспорту і зв’язку 

міської ради 

32. Про внесення змін та доповнень в Програму із створення, розроблення 

містобудівної, проєктної та землевпорядної документацій на період 2019-

2021рр. 

Доповідач: Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради. 

33. Про прийняття в комунальну власність матеріальних цінностей в якості 

пожертви (технічна допомога в рамках реалізації проєкту). 

34. Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.  

                    Доповідач: Костриця Микола Миколайович – директор 

департаменту економічного розвитку міської 

ради. 

35. Звіт про виконання бюджету Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2019 року. 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 «Про 

бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади (бюджет 

міста Житомира) на 2019 рік».  

37. Про бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік.  

Доповідач: Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради. 

38. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Житомирської області майнового комплексу станції швидкої і невідкладної 

медичної допомоги по вул. Покровській, 98в та приміщення будівлі станції 

швидкої і невідкладної медичної допомоги по вул. Селецькій, 15.   

39. Про приватизацію нежитлового приміщення за адресою: м. Житомир, вул. 

Довженка,64 шляхом викупу. 

40. Про приватизацію нежитлових приміщень за адресою: м. Житомир, вул. 

Київська, 102 шляхом викупу. 

41. Про приватизацію приміщення перукарні за адресою: м. Житомир, вул. 

Велика Бердичівська, 85 шляхом викупу.  



42. Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень за адресою: м. 

Житомир, вул. Космонавтів, 20.  

Доповідач: Кравчук Олена Борисівна – начальник відділу 

по управлінню та приватизації комунального 

майна міської ради. 

43. Про затвердження Положення про управління державного архітектурно-

будівельного контролю Житомирської міської ради у новій редакції.  

Доповідач: Магдюк Олександр Аполонович – в.о. 

начальника управління державного архітектурно-

будівельного контролю міської ради. 

44. Про надання суб’єктам земельних відносин згоди на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою. 

45. Про надання дозволу громадянам на розроблення документацій із 

землеустрою. 

46. Про передачу земельних ділянок комунальної власності Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

47. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

з метою передачі їх у власність громадянам в межах с. Вереси 

Житомирського району Житомирської області. 

48. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (зміна цільового призначення) на території с. Вереси 

Житомирського району. 

49. Про поновлення договорів оренди землі юридичним особам. 

50. Про надання дозволу фізичним особам – підприємцям на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення в м. Житомирі. 

51. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (зміна цільового призначення) в м. Житомир. 

52. Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок у м. Житомир. 

53. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність та користування громадянам в межах м. 

Житомир. 

54. Про надання юридичним особам згоди на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою. 

55. Про надання юридичним особам комунальної та державної форм власності 

дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

56. Про затвердження документацій із землеустрою та надання права 

користування земельними ділянками суб’єктам земельних відносин. 

57. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок громадянам. 

58. Про продаж суб’єктам земельних відносин земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення в м. Житомирі, на яких розміщені 

об’єкти нерухомого майна заявників. 

59. Про продаж громадянам земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення в м. Житомирі, на яких розташоване нерухоме майно 

заявників. 



60. Про затвердження документацій із землеустрою та надання права 

користування земельними ділянками. 

61. Про поновлення договорів оренди землі громадянам та фізичним особам-

підприємцям. 

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по пров. Евеліни Ганської, 29 в м. Житомир. 

63. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність та користування громадянам у 

м. Житомир.  

64. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.  

Доповідач: Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради. 

65. Різне. 

 

 

 

 

Міський голова                                                   С.І. Сухомлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


