
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________ 
                            м. Житомир 

 

Про  зняття з контролю окремих  

рішень  виконавчого комітету  

Житомирської міської ради 

 

 

 У зв’язку із закінченням термінів дії окремих рішень виконавчого 

комітету, їх виконанням, враховуючи пропозиції керівників департаментів, 

управлінь, відділів виконавчих органів Житомирської міської ради та 

погодження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів  ради про зняття з контролю окремих рішень виконавчого комітету, 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Житомирської  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

              1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Житомирської 

міської ради, як такі, що виконані у повному обсязі: 

 

1.1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.12.2017 №1235 

«Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на перший 

квартал 2018 року». 

1.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2018 №270 

«Про роботу управління культури міської ради за 2017 рік». 

1.3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2018 №286 

«Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на другий 

квартал 2018 року». 

1.4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.05.2018 №441 

«Про роботу управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради за 

2017 рік». 

1.5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.06.2018 №556 

«Про роботу муніципальної інспекції Житомирської міської ради за 2017рік». 

1.6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 №640 

«Про організацію надання послуги з патронату над дитиною». 



 

 

1.7. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 №643 

«Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на третій 

квартал 2018 року». 

1.8. Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.08.2018 №783 

«Про роботу управління охорони здоров’я міської ради за 2016-2017 роки». 

1.9. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 №990 

«Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на 

четвертий квартал 2018 року». 

1.10. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2018 №1155 

«Про організацію та проведення всеукраїнського замовленого містобудівного 

конкурсу на кращу концепцію реконструкції майданів Соборний та Перемоги в 

місті Житомир». 

1.11. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2018 №1156 

«Про надання згоди Житомирській обласній державній адміністрації на 

встановлення пам’ятної дошки Олегу Ольжичу у місті Житомирі». 

1.12. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.12.2018 №1456 

«Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на перший 

квартал 2019 року». 

1.13. Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.03.2019 № 210 

«Про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на другий 

квартал 2019 року». 

1.14. Рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019 №414 

«Про підсумки роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2018-

2019 років та завдання з підготовки до нового осінньо-зимового періоду 2019-

2020 років». 

1.15. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2019 №533 

«Про проведення заходу «Дні сталої енергії». 

1.16. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2019 №534 

«Про проведення заходу «Майстерня міста». 

1.17. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2019 №546 

«Про відзначення 23-ї річниці Конституції України». 

1.18. Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.07.2019 №637 

«Про забезпечення організації проведення IV-го турніру «TETERIV OPEN» з 

плавання на відкритій воді». 

1.19. Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.07.2019 №638 

«Про забезпечення організації проведення концерту гурту «Океан Ельзи». 

1.20. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2019 №696 

«Про забезпечення організації проведення історико-культурного фестивалю 

«Дні вулиці Михайлівська». 

1.21. Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2019 №697 

«Про забезпечення організації проведення культурно-масового заходу «BEZ 

ОБМІЖЕНЬ». 



 

 

1.22. Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.07.2019 №707 

«Про забезпечення організації проведення зйомок художнього фільму з 

робочою назвою «Відлуння». 

1.23. Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.07.2019 №750 

«Про організацію проведення святкової концертної програми». 

1.24. Рішення виконавчого комітету міської ради від 02.08.2019 №764 

«Про проведення V Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв 

«Пісенний Спас». 

1.25. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2019 №787 

«Про відзначення Дня Державного Прапора та 28-ї річниці незалежності 

України». 

1.26. Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.2019 №850 

«Про забезпечення організації проведення турніру з футболу серед юнаків U-12 

«FENIKS ZHYTOMYR CUP-2019». 

1.27. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019 №858 

«Про проведення в м. Житомирі забігу «Шаную воїнів. Біжу за Героїв 

України». 

1.28. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019 №859 

«Про проведення в м. Житомирі ІV «Нова Пошта – Космічний напівмарафон» 

та дитячих легкоатлетичних забігів». 

1.29. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019 №887 

«Про відзначення Дня підприємця». 

1.30. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №939 

«Про затвердження плану заходів з нагоди відзначення 1135 річчя від дня 

заснування міста Житомир». 

1.31. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №940 

«Про проведення заходу «Європейський тиждень мобільності». 

1.32. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №941 

«Про надання дозволу комунальному підприємству «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради на проведення матчу на стадіоні 

«Спартак Арена». 

1.33. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2019 №1006 

«Про підготовку і проведення приписки юнаків 2003 року народження до 

призовної дільниці Житомирського об’єднаного міського військового 

комісаріату». 

1.34. Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.10.2019 №1069 

«Про організацію та проведення заходів на вулиці Михайлівська в рамках 

Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь». 

1.35. Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.10.2019 №1070 

«Про організацію проведення заходів з нагоди відзначення Дня Захисника 

України, Дня Українського козацтва та Свята Покрови». 

 

Міський голова                                                                           С.І.Сухомлин 

 


