
 

 

     

              

                                                 

                                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 
 

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

21 червня   2017 року о 10.00 

 

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» 

Ковальчук        Ірина Анатоліївна- 

начальник управління у справах сімʼї, 

молоді і спорту міської ради  

 

2.  Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства 

«Містобудівна політика міста 

Житомира» Житомирської міської 

ради на 2017 рік  

Жалюк Тетяна Володимирівна- диектор 

КП «Містобудівна політика міста 

Житомира» міської ради 

 

3.  Про затвердження змін до 

фінансового плану комунального 

підприємства «Електричних мереж 

зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» Житомирської 

міської ради  

 

Бічук Олег Ігорович- директор КП 

«Електричних мереж зовніш-нього 

освітлення «Міськсвітло» міської ради  

 

4.  Про встановлення тарифів на 

послуги з демонстрування фільмів 

комунальному підприємству 

«Обʼєднана дирекція кінотеатрів 

міста» Житомирської міської ради  

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Сергійчук Інна Володимирівна- 

директор КП «Обʼєднана дирекція 

кіно-театрів міста» міської ради 

 

5.   Про проведення в місті Житомирі 

шкільного базару до нового 

навчального 2017-2018  року  

 

Костриця Микола Миколайович- 

директор департаменту економічного 

розвитку міської ради 

 

6.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Житомирської міської ради від 

02.11.2016 № 1010 «Про 

 



 2 

затвердження інформаційних та 

технологічних  карток»   

 

7.  Про оренду комунального майна та 

внесення змін в рішення 

міськвиконкому  

  

Матвеюк Валерій Володимирович -  

директор КП 

«Регулювання орендних відносин»  

міської ради 

 

8.  Про зміни договорів найму жилих 

приміщень 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. 

начальника управління житлового 

господарства міської ради 

 

9.  Про передачу сховища на баланс 

КП «ВЖРЕП № 16» Житомирської 

міської ради  

 

 

10.  Про зняття з балансу нежитлового 

будинку № 48б по вул. Небесної 

Сотні 

 

 

11.  Про передачу основних засобів  Марцун Олександр Васильович- 

начальник управління комунального 

господарства міської ради  

 

12.  Про передачу матеріальних 

цінностей  

Дзюбенко Ігор  Вячеславович- в.о. 

начальника управління розвитку 

інформаційних технологій міської ради  

 

13.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям 

громадян міста Житомира 

 

Краснопір Вікторія Валентинівна – 

директор депар-таменту праці та 

соціального захисту населен-ня міської 

ради 

14.  Про надання статусу дитини-

сироти  

Бібла Ольга Василівна-  начальник  

служби у справах дітей міської ради  

 

15.  Про надання статусу дитини-

сироти  

 

16.  Про надання статусу дитини-

сироти  

 

17.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування,  
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18.  Про участь у вихованні та порядок 

побачення  

 

19.  Про затвердження висновку щодо 

участі у вихованні та порядок 

побачення  

 

20.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

 

21.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

 

22.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

 

23.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я малолітнього 

 

 

24.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я дітей  

 

 

25.  Про надання дозволу на купівлю 

житла  

 

26.  Про надання дозволу на 

підписання документів   

 

 

27.  Про надання дозволу на 

підписання необхідних документів 

від імені малолітнього  
 

 

28.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітнього 
 

 

29.  Про надання дозволу на продаж 

житла неповнолітній  

 

30.  Про надання дозволу на продаж 

житла від імені малолітнього 
 

 

31.  Про надання дозволу на обмін 

житла  
 

 

32.  Про надання дозволу на обмін 

житла  
 

 

 Інформація на виконання 

протокольних доручень виконкому 

 

 



 4 

від 15.06.2017: 
 

Про реєстр виданих паспортів 

привʼязок тимчасових споруд за 

останні 1,5 року 

 

 

 

 

Про обстеження світлофорів на  

перехрестях вулиць м. Житомира  

 

 

Блажиєвський Ігор Йосипович- 

директор департаменту містобудування 

та земельних відносин міської ради  

 

 

 

 

Климчук-Побережник Вікторія 

Анатоліївна- начальник управління 

транспорту і звʼязку міської ради  

 

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


