
ГУБАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Кількість розглянутих і вирішених заяв та звернень виборців, що були 

скеровані до органів виконавчої влади - 42. 

В результаті отриманих звернень та вжитих заходів вирішено ряд 

проблемних питань мешканців, в тому числі, за рахунок депутатських коштів 

передбачених для забезпечення потреб виборчого округу. 

Ремонт прибудинкової території ОСББ «Вокзальна 14». 

Виділено кошти: 

- на придбання матеріалів для проведення робіт з ремонту м’яких 

покрівель будинків №12, 14 по пров. Крилова на суму 19 800,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок); 

- на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту 

віконних блоків у місцях загального користування житлового будинку за 

адресою: вул. Чорновола, 6 на суму 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 

копійок); 

- на придбання медичного обладнання для Міського Центру ішемічної 

хвороби та некоронарогенних захворювань серця у сумі 60 000,00 грн. (шістдесят 

тисяч гривень 00 копійок); 

- на придбання комп’ютерної техніки у сумі 44 200,00 грн. (сорок 

чотири тисячі двісті гривень 00 копійок). 

Надано матеріальну допомогу на загальну суму 29 000,00 грн. (двадцять 

дев’ять тисяч гривень) особам, які звернулися.  

Являюсь постійним членом комісії з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємства, торгівлі та залучення інвестицій. 

Всього за 2019 рік було проведено 39 засідання комісії з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємства, торгівлі та 

залучення інвестицій. 

Був присутнім на 26 засіданнях комісіях з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємства, торгівлі та залучення інвестицій. 

За звітний період було призначено та проведено 17 пленарних засідань 

Житомирської міської ради. Був присутнім ознайомлений з матеріалами  та був 

готовий до розгляду питань порядку денного на 13 пленарних засіданнях. 

Мною було підтримано більшість нагальних та важливих питань, що 

виносилися на розгляд сесій міської ради, серед яких: 

- затвердження Концепції міської цільової соціальної програми 

«Житомир – місто рівних можливостей» на 2020-2025 роки»; 

- внесення змін та доповнень до Програми організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки; 

- внесення змін та доповнень до Програми поводження з побутовими 

відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки та її затвердження у новій редакції; 

- внесення змін та доповнень до комплексної цільової Програми 

розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство - 

мешканцям міста на 2018-2020 роки» та її затвердження в новій редакції; 



- затвердження Статуту комунальної установи «Агенція розвитку 

міста» Житомирської міської ради; 

- внесення змін і доповнень у Положення про конкурсний відбір 

керівників загальної середньої освіти міста Житомира; 

- внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік; 

- затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 

року; 

- затвердження Комплексної цільової програми розвитку культури 

міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки»; 

- затвердження Міської цільової Програми розвитку охорони здоров’я 

на 2018-2020 роки; 

- внесення змін та доповнень в Програму із створення, розроблення 

містобудівної, проектної та землевпорядної документацій на період 2019-2021 р; 

- внесення змін та доповнень до міської цільової програми 

«Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки»; 

- внесення змін до міської цільової соціальної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019-2021 роки; 

- внесення змін і доповнень до міської цільової Програми Розвитку 

освіти міста Житомира на період 2019-2021 років; 

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

2019 роки; 

- затвердження «Комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища м. Житомира на 2019-2021 рр.»; 

- внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту 

населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 

роки та затвердження її в новій редакції; 

- внесення змін та доповнень до Програми поводження з побутовими 

відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки та її затвердження в новій редакції; 

- 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 га 2018-2020 роки»; 

- внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту 

населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 

роки; 

- внесення змін і доповнень до міської Програми забезпечення та 

захисту прав дітей на 2019-2021 роки та затвердження її в новій редакції; 

- затвердження цільової соціальної програми «Житомирська міська 

об’єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020-2025 

роки; 

- затвердження Програми Житомирської міської об’єднаної 

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



- затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки; 

- затвердження Програми розвитку громадського транспорту 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

- 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»; 

- внесення змін до міської цільової програми «Ефективна влада. 

Конкурентне місто» Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018-2020 роки». 

 


