УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
15 сесії ради
24. 12. 2021

8 скликання
м.Житомир

Усього депутатів – 42
Присутніх на сесії – 39
Головуючий на сесії – Сухомлин С.І., міський голова.
Присутні: Клімінський В.А. – секретар міської ради, Ольшанська С.Г. –
перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради; Кондратюк С.М., Місюрова М.О., Шевчук О.С. – заступники міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради; керівники окремих
комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради, представники
громади міста.
СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про обрання секретаріату.
Пропозиція депутата міської ради Онопрієнко Т.М.
(фракція політичної партії «Пропозиція», депутатська
група «Рівні можливості»).
Обрати до складу секретаріату депутатів міської ради:
Колесника С.В. (фракція політичної партії «Опозиційна
платформа - за життя»), Розенблат О.С. (фракція ВО
«Батьківщина», депутатська група «Рівні можливості»),
Шевчука О.А. (фракція політичної партії «Слуга народу»,
депутатська
група
«Міжфракційне
депутатське
об’єднання «За духовність, моральність та християнський
шлях розвитку Житомира»).
При голосуванні: за – 39, проти – 0, утримались – 0, не
голосували – 0 (Приймається)
Протокол №15 «Про обрання голови секретаріату,
утвореного на 15-й сесії Житомирської міської ради
восьмого скликання».
Доповідач: Розенблат О.С. – депутат міської ради.
Затвердити протокол №15 «Про обрання голови
секретаріату, утвореного на 15-й сесії Житомирської
міської ради восьмого скликання» (протокол додається).
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При голосуванні: за – 38, проти – 1, утримались – 0, не
голосували – 1 (Приймається)
СЛУХАЛИ:

Про оголошення, заяви, повідомлення.

ВИСТУПИЛИ:
Лихвар С.
начальник Житомирського відділення АТ «Житомиргаз»;
Цимбалюк Л.В.
депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і
Честь»);
Півоварова С.І.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя»);
Пидюра С.М.
депутат міської ради (фракція ВО «Батьківщина»);
Кучик В.К.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя»);
Мойсеєв Ю.В.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція»);
Скоропад І.М.
депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і
Честь»);
Мартинчук І.В.
депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і
Честь»);
Ковалюк Н.Д.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція», депутатська група «Рівні можливості»);
Зубко Л.М.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Європейська Солідарність», депутатська група «Рівні
можливості», «Міжфракційне депутатське об’єднання «За
духовність, моральність та християнський шлях розвитку
Житомира»);
Онопрієнко Т.М. депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція», депутатська група «Рівні можливості»);
Попов А.Є.
представник руху «Save ФОП» у м.Житомирі;
Ткачук С.О.
представник громадськості;
Рантюк І.І.
представник батьківської громади ліцею №25;
Леонченко Н.П.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя», депутатська група
«Рівні можливості»);
Клімінський В.А. секретар міської ради, депутат міської ради (фракція
політичної партії «Слуга народу», депутатська група
«Рівні можливості»);
Шиманська Г.С. депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція»).
СЛУХАЛИ:

Про порядок денний п’ятнадцятої сесії міської ради
восьмого скликання.
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Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти порядок
денний «за основу»;
При голосуванні: за – 38, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства: зняти з
розгляду сесії питання №25 – «Про прийняття в комунальну власність
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади приміщення і
обладнання дахової котельні багатоквартирного будинку за адресою: проїзд
Шпаковський, 25 та зовнішніх теплових мереж до багатоквартирних
будинків 27,29 на проїзді Шпаковському» у зв’язку із відсутністю протоколів
зборів мешканців ОСББ;
При голосуванні: за – 37, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань бюджету, економічного розвитку,
комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, з
питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та
протидії корупції, з питань житлово-комунального господарства та
інфраструктури міста: включити до порядку денного та розглянути після
питання №13 звернення до відповідних державних органів влади щодо
фінансування заходу «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні
послуги»;
При голосуванні: за – 36, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради: включити до порядку денного
та розглянути після питання №15 проєкт рішення «Про згоду на прийняття з
державної в комунальну власність Житомирської міської територіальної
громади цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти»;
При голосуванні: за – 37, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради: включити до порядку денного
та розглянути після питання №17 проєкт рішення «Про звернення до
Президента України, Прем’єр-міністра України щодо фінансування сфери
охорони здоров’я у 2022 році»;
При голосуванні: за – 36, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: включити
до порядку денного та розглянути після питання №18 звернення до
Верховної Ради України щодо необхідності прийняття законопроєктів №3796
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«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які
утримуються у неволі» та №3797 «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в
сфері ідентифікації та реєстрації домашніх та диких тварин, які утримуються
у неволі»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради: включити до порядку денного
проєкт рішення «Про прийняття проєктної документації в якості пожертви»;
При голосуванні: за – 34, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради розглянути питання порядку
денного у наступній послідовності:
- Про внесення змін до рішення міської ради від 04.11.2021 № 364
«Про прийняття проєктної документації в якості пожертви»;
- Про прийняття проєктної документації в якості пожертви;
- Про внесення змін до міської цільової Програми «Будівництво
(реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 20212023 роки»;
При голосуванні: за – 36, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
Іванкевич С.Л.
Горай О.С.
Леонченко Н.П.

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція політичної партії «Слуга
народу»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Європейська Солідарність»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя», депутатська група
«Рівні можливості»).

Депутати міської ради підтримали рекомендацію Погоджувальної
ради: включити до порядку денного та розглянути в «Різному» звернення
щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр .№ВР
5600).
При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 5, не голосували – 4.
(приймається)
Черниш Є.М.
Мойсеєв Ю.В.

ВИСТУПИЛИ:
директор юридичного департаменту міської ради;
депутат міської ради (фракція політичної
«Пропозиція»).
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партії

Депутати міської ради підтримали пропозицію міського голови
Сухомлина С.І.: зняти з розгляду сесії питання №86 – «Про розгляд
звернень суб’єктів земельних відносин щодо внесення змін до договорів
оренди землі».
При голосуванні: за – 24, проти – 0, утримались – 3, не голосували – 6.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний п’ятнадцятої сесії міської
ради восьмого скликання.

1. Про нагородження Мокрицького Георгія Павловича відзнакою «За заслуги
перед містом Житомиром І ступеня».
Доповідач: Скороход Віталій Володимирович – начальник
управління звернень та діловодства міської
ради.
2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.05.13 №545
«Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Житомирської міської ради».
Доповідач: Галецька Сюзанна Леонідівна – начальник
Центру надання адміністративних послуг
міської ради.
3. Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради.
4. Про припинення управління з розвитку села Вереси Житомирської міської
ради шляхом ліквідації.
Доповідач: Черниш Євгеній Миколайович – директор
юридичного департаменту міської ради.
5. Про затвердження Положення про Житомирський міський центр
соціальних служб міської ради у новій редакції.
Доповідач: Юрченко Ольга Іванівна
– директор
Житомирського міського центру соціальних
служб міської ради.
6. Про внесення змін до міської цільової Програми «Ефективна влада.
Конкурентне місто» Житомирської об’єднаної міської територіальної
громади на 2021-2025 роки».
Доповідач: Рачковська-Долгих Віра Миколаївна –
начальник
управління
по
зв’язках
з
громадськістю міської ради.
7. Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей
Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.
Доповідач: Бібла Ольга Василівна – начальник служби
(управління) у справах дітей міської ради.
8. Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми
«Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади» на 2021-2023 роки.
Доповідач: Колодій Ілона Куватівна – начальник
управління культури міської ради.
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9. Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 20222024 роки.
10. Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної
освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної
громади на 2022-2026 роки.
11. Про затвердження в новій редакції цільової соціальної програми
«Житомирська міська об’єднана територіальна громада – територія
самореалізації молоді та підтримки сім’ї» на 2021-2025 роки.
12. 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.
13. Про внесення змін та доповнень до Комплексної Програми соціального
захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 20212025 роки.
14. Звернення до відповідних державних органів влади щодо фінансування
заходу «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги».
15. Про внесення змін до Програми для забезпечення виконання рішень суду
на 2021-2025 роки.
Доповідач: Краснопір Вікторія Валентинівна – директор
департаменту соціальної політики міської ради.
16. Про затвердження Програми розвитку освіти Житомирської міської
територіальної громади на період 2022-2026 років.
17. Про згоду на прийняття з державної в комунальну власність
Житомирської міської територіальної громади цілісних майнових
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
18. Про затвердження передавального акту Дитячо-юнацької спортивної
школи №1.
Доповідач: Арендарчук Валентин Васильович – директор
департаменту освіти міської ради.
19. Про внесення змін та доповнень до Цільової програми розвитку охорони
здоров’я Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на
2021 – 2023 роки.
20. Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо
фінансування сфери охорони здоров’я у 2022 році.
Доповідач: Шкап Ірина Анатоліївна – в.о. начальника
управління охорони здоров’я міської ради.
21. Про внесення змін та доповнень до програми «Житомирська міська
об’єднана територіальна громада – дружня до тварин» на 2021-2023 роки.
22. Звернення до Верховної Ради України щодо необхідності прийняття
законопроєктів №3796 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими
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тваринами, які утримуються у неволі» та №3797 «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності в сфері ідентифікації та реєстрації домашніх та диких
тварин, які утримуються у неволі».
Доповідачі: Шкап Ірина Анатоліївна – в.о. начальника
управління охорони здоров’я міської ради.
Мельник Олександра Василівна – директор
КП «Центр захисту тварин» Житомирської
міської ради.
23. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.11.2021 № 364 «Про
прийняття проєктної документації в якості пожертви».
24. Про прийняття проєктної документації в якості пожертви.
25. Про внесення змін до міської цільової Програми «Будівництво
(реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023
роки».
Доповідач: Глазунов В’ячеслав Володимирович –
начальник управління капітального будівництва
міської ради.
26. Про створення відділу екології та природних ресурсів Житомирської
міської ради та затвердження Положення про нього.
Доповідач: Кондратюк Сергій Миколайович – заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
27. Про внесення змін та доповнень до Програми благоустрою та розвитку
комунального
господарства
Житомирської
міської
об’єднаної
територіальної громади на 2016-2022 роки.
28. Про внесення та затвердження змін до Статутів комунальних підприємств
Житомирської міської ради.
29. Про схвалення комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради Договору з ТОВ «Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг».
Доповідач: Марцун Олександр Васильович – начальник
управління комунального господарства міської
ради.
30. Про внесення змін та доповнень до Програми житлового господарства та
поводження з відходами на території Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади на 2021-2025 роки та її затвердження в новій
редакції.
31. Про прийняття в комунальну власність Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади квартири.
Доповідач: Гуменюк Андрій Віталійович – начальник
управління житлового господарства міської
ради.
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32. Про внесення змін до Програми забезпечення техногенної та пожежної
безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки.
33. Про орган управління якістю атмосферного повітря агломерації
«Житомир».
Доповідач: Дідківський Микола Васильович – начальник
управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради.
34. Про безоплатну передачу квартири у власність громадянам.
Доповідач: Дідківська Наталя Миколаївна – в.о.
начальника відділу по обліку та розподілу
жилої площі міської ради.
35. Про внесення змін та доповнень до 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.
36. Про затвердження Програми із створення, розроблення містобудівної,
проєктної та землевпорядної документацій на 2022-2024 роки.
Доповідач: Блажиєвський Ігор Йосипович – директор
департаменту містобудування та земельних
відносин міської ради.
37. Про списання нерухомого майна.
38. Про прийняття в комунальну власність матеріальних цінностей в рамках
реалізації Проекту з енергоефективності у м. Житомир в якості пожертви.
39. Про внесення змін та доповнень до міської цільової програми
«Муніципальний
енергетичний
план
Житомирської
міської
територіальної громади на 2021-2024 роки».
40. Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного
розвитку території житомирської міської об’єднаної територіальної
громади на 2021 рік.
41. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 20222026 роки.
42. Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку
Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік.
Доповідач: Сичова Вікторія Миколаївна – директор
департаменту економічного розвитку міської
ради.
43. Звіт про виконання бюджету Житомирської міської територіальної
громади за 9 місяців 2021 року.
44. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №54 «Про
бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік».
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45. Про внесення змін до рішень Житомирської міської ради від 03.03.2011
№62 та від 24.04.2012 №356.
46. Про затвердження Бюджетного регламенту Житомирської міської
територіальної громади.
47. Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік.
Доповідач: Прохорчук Діна Ансарівна – директор
департаменту бюджету та фінансів міської
ради.
48. Про внесення змін в додаток до рішення Житомирської міської ради від
03.04.2020 №1822 «Про затвердження переліків об’єктів нерухомого
майна Житомирської міської об’єднаної територіальної громади для
передачі в оренду».
49. Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованих
нежитлових приміщень Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади.
Доповідач: Матвеюк Валерій Володимирович – директор
КП
«Регулювання
орендних
відносин»
Житомирської міської ради.
50. Про перелік об’єктів Житомирської міської територіальної громади, що
підлягають та не підлягають приватизації у 2022 році.
51. Про приватизацію приміщення перукарні за адресою: м.Житомир, вул.
Велика Бердичівська,85.
52. Про приватизацію приміщення магазину за адресою: м. Житомир, проїзд
Юрія Кондратюка, 11 шляхом викупу.
53. Про затвердження ціни продажу офісних приміщень за адресою:
м.Житомир, вул. Перемоги, 75.
54. Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень будівлі за
адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 135.
55. Про затвердження ціни продажу нежитлового приміщення за адресою:
м.Житомир, вул. Київська, 59.
56. Про затвердження ціни продажу нежитлового приміщення за адресою:
м.Житомир, вул.Київська,102.
57. Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень за адресою:
м.Житомир, вул. Київська, 104, орендованих ПП «Керуюча компанія
«Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9».
58. Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень за адресою:
м.Житомир, вул. Київська, 104, орендованих ТОВ «Юридична фірма
«Архбудземреєстр».
59. Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень за адресою:
м.Житомир, проспект Миру, 2.
60. Про затвердження ціни продажу нежитлового приміщення за адресою:
м.Житомир, вул.Чорновола,6а.
61. Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень за адресою:
м.Житомир. вул.Пушкінська,8.
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Доповідач: Кравчук Олена Борисівна – начальник відділу
по управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
62. Про затвердження детальних планів територій.
63. Про надання дозволу на розробку детального плану території.
64. Про надання юридичній особі комунальної форми власності згоди на
виготовлення технічної документації із землеустрою.
65. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок.
66. Про надання громадянам дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості).
67. Про відмову громадянам у наданні дозволів на розроблення документацій
із землеустрою.
68. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб.
69. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.09.2017 №768.
70. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу їх у власність і користування громадянам із земель
житлової та громадської забудови.
71. Про уточнення місць розташування земельних ділянок, які перебувають у
власності або користуванні громадян.
72. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб в місті Житомирі.
73. Про припинення права користування, надання права користування
земельними ділянками та затвердження документацій із землеустрою.
74. Про затвердження документацій із землеустрою та надання права
користування земельними ділянками.
75. Про розгляд звернень стосовно надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою на території Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади.
76. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу вільних земельних ділянок у власність громадянам на
території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з метою передачі її у власність та уточнення місця
розташування земельних ділянок, які перебувають у власності громадян.
78. Про надання юридичним та фізичним особам згоди на виготовлення
технічних документацій із землеустрою.
79. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєктів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок.
80. Про внесення змін в детальний план території.
81. Про поновлення договорів оренди землі суб’єктам господарювання.
10

82. Про затвердження документацій із землеустрою та передачу земельних
ділянок у власність та користування громадянам у м.Житомирі із земель
житлової та громадської забудови.
83. Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території
Житомирської міської територіальної громади Житомирського району
Житомирської області.
84. 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.Житомирі.
85. Про затвердження документацій із землеустрою та припинення права
користування земельними ділянками.
86. Про надання юридичним та фізичним особам дозволів на розроблення
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
87. Про розгляд звернень юридичних та фізичних осіб стосовно надання
згоди на виготовлення технічних документацій із землеустрою.
88. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо передачі в
комунальну власність Житомирській міській об’єднаній територіальній
громаді земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти комунальної
власності (житлові будинки).
89. Про внесення змін в містобудівну документацію м. Житомира.
90. Про відмову суб’єктам земельних відносин у наданні дозволів на
розроблення документацій із землеустрою.
91. Про поновлення громадянам договорів оренди землі.
92. Про зміну санітарно-захисної зони в Плані зонування м. Житомира.
93. Про надання права користування земельними ділянками.
94. Про розгляд звернень юридичних осіб стосовно надання дозволів на
виготовлення технічних документацій із землеустрою.
95. Про надання дозволу суб’єктам земельних відносин на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в м. Житомирі.
96. Про продаж суб’єктам земельних відносин земельних ділянок
несільськогосподарського призначення в м. Житомирі, на яких розміщені
об’єкти нерухомого майна заявників.
Доповідач: Блажиєвський Ігор Йосипович – директор
департаменту містобудування та земельних
відносин міської ради.
97. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами Житомирської міської ради у 2020 році.
Доповідач: Сухомлин Сергій Іванович – Житомирський
міський голова.
98. Різне.
98.1 Інформація про результати діяльності Житомирської місцевої
прокуратури на території Житомирської міської територіальної
громади за 2021 рік.
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Доповідач: Башинський Олександр Олегович – керівник
Житомирської
окружної
прокуратури
Житомирської області
98.2 Звернення щодо неприпустимості набрання чинності проєктом
закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр .№ВР 5600).
Доповідач: Горай Олег Станіславович – депутат міської
ради.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)

1. СЛУХАЛИ:

Місюрова М.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про нагородження Мокрицького Георгія Павловича
відзнакою «За заслуги перед містом Житомиром І
ступеня».
Доповідач: Скороход В.В. – начальник управління
звернень та діловодства міської ради.
ВИСТУПИЛИ:
заступник міського голови
виконавчих органів ради.

з

питань

діяльності

ВИРІШИЛИ:

Рішення №376 «Про нагородження Мокрицького Георгія
Павловича відзнакою «За заслуги перед містом
Житомиром І ступеня» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

2. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 30.05.13 №545 «Про затвердження Положення та
Регламенту Центру надання адміністративних послуг
Житомирської міської ради».
Доповідач: Галецька С.Л. – начальник Центру надання
адміністративних послуг міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії із
соціально-гуманітарних питань:
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1) відповідно до висновку Аналітичного центру «Інститут
законодавчих ідей» п.1 проєкту рішення викласти у наступній редакції:
«п.1.13. На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з
позначенням «Центр надання адміністративних послуг» або «Центр Дії», яке
дублюється у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Позначення «Центр
надання адміністративних послуг» та «Центр Дії» можуть розміщуватися
одночасно. Центр може мати позначення «Центр Дії», навігаційні таблички
(таблички, які використовуються для орієнтування у центрі), піктограми»;
2) відповідно до листа Управління надання адміністративних послуг
Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від
10.12.2021 № 555/45-21: змінити назву субֹ’єкта надання адміністративної
послуги у додатку до проєкту рішення в п.75-95 (колонка 3) з Міськрайонне
управління у Житомирському районі та м.Житомирі Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській області на Відділ №1 Управління надання
адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у
Житомирській області.
При голосуванні: за – 36, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №377 «Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 30.05.13 №545 «Про
затвердження Положення та Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Житомирської міської ради»
додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

3. СЛУХАЛИ:

Про затвердження положень про виконавчі органи
міської ради.
Доповідач: Черниш Є.М. – директор
юридичного
департаменту міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради:
1) доповнити проєкт рішення:
- додатком 14 – «Положення про управління соціального захисту
населення Корольовського району департаменту соціальної політики
Житомирської міської ради»;
- додатком 15 – «Положення про управління соціального захисту
населення Богунського району департаменту соціальної політики
Житомирської міської ради».
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2) привести у відповідність текстову частину проєкту рішення.
При голосуванні: за – 36, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №378 «Про затвердження положень про
виконавчі органи міської ради» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

Головуючий на сесії – Клімінський В.А., секретар міської ради.
4. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

5. СЛУХАЛИ:

Про припинення управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради шляхом ліквідації.
Доповідач: Черниш Є.М. – директор
юридичного
департаменту міської ради.
Рішення №379 «Про припинення управління з розвитку
села Вереси Житомирської міської ради шляхом
ліквідації» додається.
За – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про затвердження Положення про Житомирський
міський центр соціальних служб міської ради у новій
редакції.
Доповідач: Юрченко О.І. – директор Житомирського
міського центру соціальних служб міської
ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію секретаря міської ради Клімінського В.А.: прийняти
вказаний проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: п.12 Положення про Житомирський міський
центр соціальних служб міської ради викласти в редакції «Центр очолює
директор, якого призначає на посаду на конкурсній основі та звільняє з
посади в установленому законодавством порядку орган, яким утворено
центр».
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №380 «Про затвердження Положення про
Житомирський міський центр соціальних служб міської
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ради у новій редакції» додається.
За – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
6. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

7. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

8. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до міської цільової Програми
«Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської
об’єднаної міської територіальної громади на 2021-2025
роки».
Доповідач: Рачковська-Долгих В.М. – начальник
управління по зв’язках з громадськістю
міської ради.
Рішення №381 «Про внесення змін до міської цільової
Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто»
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади
на 2021-2025 роки» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про затвердження Програми забезпечення та захисту
прав дітей Житомирської міської територіальної громади
на 2022-2026 роки.
Доповідач: Бібла О.В. – начальник служби (управління)
у справах дітей міської ради.
Рішення
№382
«Про
затвердження
Програми
забезпечення та захисту прав дітей Житомирської
міської територіальної громади на 2022-2026 роки»
додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової
програми «Культурний простір Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.
Доповідач: Колодій І.К. – начальник управління культури
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію секретаря міської ради Клімінського В.А.: прийняти
вказаний проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради доповнити підпрограму
«Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурноосвітніх та мистецьких заходів» в частині визначення виконавців заходів, а
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саме: КЗ «Міські публічні бібліотеки»; КЗ «Палац культури»; художня та
музичні школи міської ради;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста: доповнити програму заходом «п.1.6 «Розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою:
м.Житомир, шосе Чуднівське, 3» (землі історико-культурного призначення)»
та визначити орієнтовний обсяг фінансування у сумі 10,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста: доповнити програму заходом п.1.8 «Розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою:
м.Житомир, шосе Чуднівське, 3» (землі водного фонду) та визначити
орієнтовний обсяг фінансування у сумі 40,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста: п.1.7 «Розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир між
р.Тетерів та р.Кам’янка» – виключити даний захід із проєкту рішення;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста: п.1.1. «Надання фінансової підтримки комунальному
підприємству «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської
ради – збільшити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на суму
130,8 тис.грн. (за рахунок перерозподілу видатків із заходу програми
«Організація та проведення загальноміських заходів»);
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: привести у
відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення.
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
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Мойсеєв Ю.В.
Кучик В.К.

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція політичної
«Пропозиція»);
депутат міської ради (фракція політичної
«Опозиційна платформа - за життя»).

партії
партії

Головуючий на сесії – Сухомлин С.І., міський голова.
Мойсеєв Ю.В.
Півоварова С.І.
Місюрова М.О.

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя»);
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

Депутат міської ради Мойсеєв Ю.В. (фракція політичної партії
«Пропозиція») вніс пропозицію передбачити в програмі на 2022 рік кошти у
сумі 3 000,0 тис.грн. на організацію та проведення різдвяних та новорічних
свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення
новорічних ялинок, придбання, облаштування святкової ілюмінації,
забезпечення святкового оформлення території громади).
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №383 «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної цільової програми «Культурний простір
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади» на 2021-2023 роки» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

9. СЛУХАЛИ:

Про затвердження цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки.
Доповідач: Ковальчук І.А. – начальник управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
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торгівлі та залучення інвестицій, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста: п.1.1 «Утримання та своєчасна і
якісна підготовка позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
«Супутник» – визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на
2022 рік у сумі 952,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста: п.3.1 «Забезпечити направлення на
відпочинок у ПЗОВ «Супутник» дітей наступних категорій: дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування; рідні діти батьків-вихователів або
прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного
типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах; дітей з особливими потребами, в тому числі дітей з
функціональними обмеженнями, які пересуваються на візках, разом з одним
із батьків або особою, яка їх замінює; дітей, батьки яких загинули під час
виконання службових обов’язків та в АТО; дітей із сімей учасників АТО;
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; талановитих та обдарованих
дітей» – визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на 2022
рік у сумі 5 199,6 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань бюджету, економічного розвитку,
комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, з
питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста:
- п.2.1. «Забезпечити харчування дітей у таборах з денним
перебуванням відповідно до санітарно-епідеміологічних норм
харчування та чинного законодавства» – виключити вираз «інші
джерела фінансування» з графи «Джерела фінансування»;
- п.3.2. «Забезпечити направлення дітей пільгових категорій до
закладів оздоровлення та відпочинку дітей на території України» –
виключити вираз «державний бюджет» з графи «Джерела
фінансування»;
- розділ «Зв’язок між цільовою соціальною програмою оздоровлення
та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на
2022-2024 роки та Концепцією інтегрованого розвитку м.Житомира
до 2030 року» – вважати розділом IX;
- розділ VII «Заходи щодо реалізації цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської
територіальної громади на 2022-2024» – вважати розділом X;
- нумерацію розділів привести у відповідність.
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №384 «Про затвердження цільової соціальної
програми
оздоровлення
та
відпочинку
дітей
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Житомирської міської територіальної громади на 20222024 роки» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).
10. СЛУХАЛИ:

Про затвердження цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти за місцем проживання
Житомирської міської територіальної громади на 20222026 роки.
Доповідач: Ковальчук І.А. – начальник управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста:
- п.2.3. «Співпраця з громадськими організаціями щодо надання
послуг позашкільної освіти за місцем проживання для дітей та
молоді» – вилучити вираз «Громадські організації (за згодою)» з
графи «Виконавці»;
- п.2.6. «Забезпечення діяльності гуртків для дітей з інвалідністю
(придбання
інвентарю, обладнання, роздаткових витратних
матеріалів, призів тощо)»: вилучити вираз «Громадські організації
(за згодою)» з графи «Виконавці», замінити у графі «Джерела
фінансування» вираз «Інші джерела фінансування» на «Місцевий
бюджет»;
- п.3.1. «Участь педагогічних працівників підліткових клубів в курсах
підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах та
інститутах післядипломної педагогічної освіти» – вилучити з графи
«Джерела фінансування» вираз «Інші джерела фінансування»;
- п.3.2. «Проведення навчань, тренінгів для працівників підліткових
клубів стосовно новітніх тенденцій у молодіжній політиці,
застосування гендерного підходу в роботі, використання сучасних
інформаційних технологій тощо» – вилучити з графи «Джерела
фінансування» вираз «Інші джерела фінансування»;
- п.4.1. «Проведення гендерночутливих інформаційних кампаній щодо
залучення дітей до занять у закладах позашкільної освіти за місцем
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проживання» – замінити у графі «Джерела фінансування» вираз
«Інші джерела фінансування» на «Місцевий бюджет»;
- п.4.2. «Забезпечення функціонування Інтернет-порталу позашкільної
освіти Житомирської міської територіальної громади» – вилучити з
графи «Джерела фінансування» вираз «Інші джерела фінансування»;
- доповнити розділ VІ «Обсяги та джерела фінансування програми»
виразами:
«Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради
об’єднує роботу 20 діючих підліткових клубів, 2 приміщення здано в оренду
(на утримання приміщень 2 клубів, які перебувають в оренді, виділяються
кошти на енергоносії, які орендаторами повністю відшкодовуються до
міського бюджету)»;
«Прогнозований розрахунок витрат на отримання освітніх послуг на
одного вихованця в підліткових клубах міського культурно-спортивного
центру Житомирської міської ради подано у додатку 2 рішення».
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства: п.3.3
«Здійснення моніторингу діяльності закладів позашкільної освіти за місцем
проживання» – вилучити вираз «Громадські організації (за згодою)» з графи
«Виконавці».
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №385 «Про затвердження цільової соціальної
програми розвитку позашкільної освіти за місцем
проживання Житомирської міської територіальної
громади на 2022-2026 роки» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

11. СЛУХАЛИ:

Про затвердження в новій редакції цільової соціальної
програми «Житомирська міська об’єднана територіальна
громада – територія самореалізації молоді та підтримки
сім’ї» на 2021-2025 роки.
Доповідач: Ковальчук І.А. – начальник управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.
Рішення №386 «Про затвердження в новій редакції
цільової соціальної програми «Житомирська міська
об’єднана
територіальна
громада
–
територія
самореалізації молоді та підтримки сім’ї» на 2021-2025
роки» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:
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12. СЛУХАЛИ:

Про збільшення статутного капіталу та затвердження
Статуту комунального підприємства «Футбольний клуб
«Полісся» Житомирської міської ради у новій редакції.
Доповідач: Ковальчук І.А. – начальник управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста: збільшити статутний капітал
комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської
міської ради на суму 2 500,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №387 «Про збільшення статутного капіталу та
затвердження Статуту комунального підприємства
«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської
ради у новій редакції» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(Рішення прийнято).

13. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до Комплексної
Програми соціального захисту населення Житомирської
міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Доповідач: Краснопір В.В. – директор департаменту
соціальної політики міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань бюджету, економічного розвитку,
комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, з
питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з
питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста:
п.5.1.1 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» – збільшити орієнтовний обсяг фінансування
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даного заходу на 2021 рік на суму 33,0 тис.грн. (субвенція з обласного
бюджету);
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань бюджету, економічного розвитку,
комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, з
питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з
питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста:
п.13.6.3 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення
для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших
держав, а також членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов»
– збільшити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на 2021 рік на
суму 1 027,2 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: п.5.1.1 «Пільгове медичне обслуговування
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – визначити
орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 536,4 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій:
- назву заходу «Надання одноразової грошової виплати особам, яким
виповнилось 100 і більше років» викласти в редакції: «Надання
одноразової грошової виплати в розмірі 10 000 гривень особам, яким
виповнилось 100 і більше років»;
- визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі
150,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради: доповнити Програму на 2022
рік заходом: «Надання цільової адресної соціальної матеріальної допомоги
гр. Нетязі Луці Володимировичу на підготовку до участі у XXIV
Дефлімпійських іграх» та визначити орієнтовний обсяг фінансування у сумі
150,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №388 «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної Програми соціального захисту населення
Житомирської міської територіальної громади на 20212025 роки» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

14. СЛУХАЛИ:

Звернення до відповідних державних органів влади щодо
фінансування заходу «Компенсація фізичним особам, які
надають соціальні послуги».
Доповідач: Краснопір В.В. – директор департаменту
соціальної політики міської ради.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення №390 «Про звернення депутатів Житомирської
міської ради до Кабінету Міністрів України» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

15. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми для забезпечення
виконання рішень суду на 2021-2025 роки.
Доповідач: Краснопір В.В. – директор департаменту
соціальної політики міської ради.
Рішення №389 «Про внесення змін до Програми для
забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки»
додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

16. СЛУХАЛИ:

Про
затвердження
Програми
розвитку
освіти
Житомирської міської територіальної громади на період
2022-2026 років.
Доповідач: Арендарчук В.В. – директор департаменту
освіти міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: п.3.7.1
«Забезпечення заробітної плати педпрацівників загальноосвітніх навчальних
закладів приватної форми власності» – збільшити орієнтований обсяг
фінансування даного заходу на суму 1 624,7 тис.грн. (субвенція державного
бюджету);
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста: п.7.3.1 «Проведення додаткових корекційнорозвиткових занять, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку, що дають змогу учню опанувати навчальну програму в закладах
загальної середньої освіти» – визначити орієнтовний обсяг фінансування
даного заходу у сумі 3 780,5 тис.грн. (субвенція державного бюджету);
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
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регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста: п.7.3.2 «Проведення додаткових корекційнорозвиткових занять, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму дітям, які
здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти» –
визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 1 050,1
тис.грн. (субвенція державного бюджету);
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: доповнити
програму заходом «Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху
житлового будинку за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 9»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення
інвестицій,
з
питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури міста:
- внести зміни до додатку 2 «Показники результативності програми» у
зв’язку із збільшенням субвенції з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції (заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти приватної форми власності) та
уточнення видатків місцевого бюджету в розрізі бюджетних
програм;
- доповнити проєкт рішення додатком: «Зведені пропозиції щодо
прогнозних показників та проєкту регіонального замовлення на
підготовку робітничих кадрів по закладах професійної (професійнотехнічної) освіти м.Житомира»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста:
- доповнити додатком 5 «Розрахунок витрат на 2022 рік по учням
закладів загальної середньої освіти та вихованцям закладів
дошкільної освіти, закладів позашкільної освіти»;
- доповнити додатком 6 «Розрахунок вартості послуг з підготовки
одного
кваліфікованого
робітника
закладами
професійної
(професійно-технічної) освіти на 2022р. враховуючи показники
регіонального замовлення на 2022 рік»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії із
соціально-гуманітарних питань доповнити текст Програми поясненням
щодо залучення інших джерел фінансування;
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– рекомендацію Погоджувальної ради: направити звернення до
Житомирської обласної ради щодо проведення взаєморозрахунку за навчання
та виховання дітей між бюджетами громад.
При голосуванні: за – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
Мойсеєв Ю.В.
Леонченко Н.П.

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя», депутатська група
«Рівні можливості»).

Депутат міської ради Мойсеєв Ю.В. (фракція політичної партії
«Пропозиція») вніс пропозицію передбачити в програмі кошти у сумі 2 000,0
тис. грн. на забезпечення ремонту та придбання тіньових навісів.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №391 «Про затвердження Програми розвитку
освіти Житомирської міської територіальної громади на
період 2022-2026 років» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).

17. СЛУХАЛИ:

Про згоду на прийняття з державної в комунальну
власність Житомирської міської територіальної громади
цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.
Доповідач: Арендарчук В.В. – директор департаменту
освіти міської ради.
Рішення №392 «Про згоду на прийняття з державної в
комунальну
власність
Житомирської
міської
територіальної громади цілісних майнових комплексів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

18. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про затвердження передавального акту Дитячо-юнацької
спортивної школи №1.
Доповідач: Арендарчук В.В. – директор департаменту
освіти міської ради.
Рішення №393 «Про затвердження передавального акту
Дитячо-юнацької спортивної школи №1» додається.
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За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).
19. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до Цільової програми
розвитку охорони здоров’я Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки.
Доповідач: Шкап І.А. – в.о. начальника управління
охорони здоров’я міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста: п.1.6. «Функціонування єдиної
системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров’я» –
визначити орієнтовний обсяг фінансування на 2022 рік – 1000,0 тис.грн., на
2023 рік – 1500,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій із
соціально-гуманітарних питань, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста: п. 9.1.2. «Придбання ангіографічного
обладнання» – зменшити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у
2021 році на суму 500,0 тис.грн., визначити орієнтовний обсяг фінансування
у 2022 році у сумі 3 100,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради: п.12.4 «Субвенції з
державного, обласного та інших бюджетів на проведення заходів, які
спрямовані на покращення послуг у сфері охорони здоров’я, вирішення
питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків медико-біологічних надзвичайних
ситуацій природного характеру» – доповнити програму даним заходом та
визначити орієнтовний обсяг фінансування у сумі: 2021 рік – 1 530,6 тис.грн.;
2022 рік – 10 000,0 тис.грн.; 2023 рік – 10 000,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №394 «Про внесення змін та доповнень до
Цільової програми розвитку охорони здоров’я
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади на 2021 – 2023 роки» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
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20. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

21. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

22. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра
України щодо фінансування сфери охорони здоров’я у
2022 році.
Доповідач: Шкап І.А. – в.о. начальника управління
охорони здоров’я міської ради
Рішення №395 «Про звернення депутатів Житомирської
міської ради до Президента України, Прем’єр-міністра
України щодо фінансування сфери охорони здоров’я у
2022 році» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін та доповнень до програми
«Житомирська міська об’єднана територіальна громада –
дружня до тварин» на 2021-2023 роки.
Доповідачі: Шкап І.А. – в.о. начальника управління
охорони здоров’я міської ради.
Мельник О.В. – директор КП «Центр
захисту тварин» Житомирської міської ради.
Рішення №396 «Про внесення змін та доповнень до
програми «Житомирська міська об’єднана територіальна
громада – дружня до тварин» на 2021-2023 роки»
додається.
За – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Звернення до Верховної Ради України щодо необхідності
прийняття законопроєктів №3796 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відповідального
поводження з домашніми та дикими тваринами, які
утримуються у неволі» та №3797 «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності в сфері ідентифікації
та реєстрації домашніх та диких тварин, які
утримуються у неволі».
Доповідачі: Шкап І.А. – в.о. начальника управління
охорони здоров’я міської ради.
Мельник О.В. – директор КП «Центр
захисту тварин» Житомирської міської ради.
Рішення №397 «Про звернення депутатів Житомирської
міської ради до Верховної Ради України щодо
необхідності прийняття законопроєктів №3796 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідального поводження з домашніми та
дикими тваринами, які утримуються у неволі» та №3797
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«Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності в сфері ідентифікації та реєстрації
домашніх та диких тварин, які утримуються у неволі»
додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
23. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

24. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

25. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення міської ради від
04.11.2021
№364
«Про
прийняття
проєктної
документації в якості пожертви».
Доповідач: Глазунов В.В. – начальник управління
капітального будівництва міської ради.
Рішення №398 «Про внесення змін до рішення міської
ради від 04.11.2021 №364 «Про прийняття проєктної
документації в якості пожертви» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(Рішення прийнято).
Про прийняття проєктної документації в якості
пожертви.
Доповідач: Глазунов В.В. – начальник управління
капітального будівництва міської ради.
Рішення №399 «Про прийняття проєктної документації в
якості пожертви» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін до міської цільової Програми
«Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)
об’єктів комунальної власності Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки».
Доповідач: Глазунов В.В. – начальник управління
капітального будівництва міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради внести зміни до програми
відповідно до порівняльної таблиці, а саме:
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№
з/п
1

2

3

4

5

БУЛО

СТАЛО

2.1.1.Будівництво харчоблоку
2.1.1.Будівництво
загальноосвітньої школи І-ІІІ
харчоблоку
ступенів №32 по
загальноосвітньої школи
вул.Чуднівська,48 в м.
І-ІІІ ступенів №32 по
Житомирі (виготовлення
вул.Чуднівська,48 в м.
ПКД)
Житомирі (виготовлення
2021 рік
ПКД)
Місцевий бюджет – 100,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 100,00
тис. грн.
2.1.2. Капітальний ремонт
2.1.2. Капітальний ремонт
покрівлі з улаштуванням
покрівлі з улаштуванням
вимощення
вимощення
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів №32 по вул.
І-ІІІ ступенів №32 по вул.
Чуднівська, 48 в м. Житомирі
Чуднівська, 48 в м.
2021 рік
Житомирі (в т.ч.
Місцевий бюджет – 2952,02
коригування ПКД)
тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
2952,02 тис. грн
2.1.3. Капітальний ремонт
2.1.3. Капітальний ремонт
приміщення харчоблоку
приміщення харчоблоку
Житомирської
Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів № 6 ім. В.Г.
І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г.
Короленка за адресою:
Короленка за адресою:
м. Житомир, майдан
м. Житомир, майдан
Короленка ,7
Короленка ,7
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 1735,40
Місцевий бюджет –
тис. грн.
1735,40 тис. грн.
2.1.5. Капітальний ремонт
2.1.5. Капітальний ремонт
обідньої зали Житомирської
обідньої зали
загальноосвітньої школи
Житомирської
І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.
загальноосвітньої школи
Короленка за адресою:
І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.
м.Житомир, майдан
Короленка за адресою:
Короленка, 7 (в т.ч.
м.Житомир, майдан
коригування ПКД)
Короленка, 7 (в т.ч.
2021 рік
коригування ПКД)
Місцевий бюджет – 1735,40
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
1735,40 тис. грн.
2.1.6. Капітальний ремонт
2.1.6. Капітальний ремонт
спортивного майданчика з
спортивного майданчика з
влаштуванням штучного
влаштуванням штучного
покриття на території
покриття на території
Житомирської
Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів №6
І-ІІІ ступенів №6
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ВІДХИЛЕННЯ

Перенесення заходу
на 2022 рік

Доповнення текстом
Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет +

ім.В.Г.Короленка за адресою:
майдан Короленка, 7, м.
Житомир, (в т.ч. коригування
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,80 тис.
грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 1726,77
тис. грн.
6

7

8

9

2.1.18. Капітальний ремонт
приміщень харчоблоку
Житомирського дошкільного
навчального закладу № 32 за
адресою:
вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч.
коригування ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1095,88
тис. грн.
2.1.19. Капітальний ремонт
покрівлі Житомирського
закладу дошкільної освіти №
34 Житомирської міської
ради за адресою: м.Житомир,
проїзд Юрія Кондратюка, 13
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 2680,00
тис. грн.
2.1.32. Реконструкція
спортивного майданчика
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №14 за адресою: м.
Житомир, вул. Кибальчича, 7
(в т.ч. коригування ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,80 тис.
грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 3235,74
тис. грн.
2.1.36. Капітальний ремонт
території благоустрою
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №14 за адресою: м.
Житомир, вул. Кибальчича, 7
2021 рік

ім.В.Г.Короленка за
адресою: майдан
Короленка, 7, м.
Житомир, (в т.ч.
коригування ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,80
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
2535,82 тис. грн.
2.1.18. Капітальний
ремонт приміщень
харчоблоку
Житомирського
дошкільного навчального
закладу № 32 за адресою:
вул.Г.Самойловича,16 (в
т.ч. коригування ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
1095,88 тис. грн.
2.1.19. Капітальний
ремонт покрівлі
Житомирського закладу
дошкільної освіти № 34
Житомирської міської
ради за адресою:
м.Житомир, проїзд Юрія
Кондратюка, 13 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2680,00 тис. грн.
2.1.32. Реконструкція
спортивного майданчика
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №14 за
адресою: м. Житомир,
вул. Кибальчича, 7 (в т.ч.
коригування ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,80
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
4500,00 тис. грн.
2.1.36. Капітальний
ремонт території
благоустрою
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №14 за
адресою: м. Житомир,
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809,05 тис. грн

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет +
1264,26 тис. грн.

Доповнення текстом
заходу
Перенесення заходу
на 2022 рік

Місцевий бюджет – 6910,00
тис. грн.

10

11

12

13

14

вул. Кибальчича, 7 (в т.ч.
коригування ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
6910,00 тис. грн.
2.1.37. Капітальний ремонт
2.1.37. Капітальний
приміщень харчоблоку
ремонт приміщень
Житомирської
харчоблоку Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів
І-ІІІ ступенів
№ 17 за адресою: вул.
№ 17 за адресою: вул.
Київська, 49
Київська, 49
(в т.ч. коригування ПКД)
(в т.ч. коригування ПКД)
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 1497,40
Місцевий бюджет –
тис. грн.
1497,40 тис. грн.
2.1.40. Реконструкція
2.1.40. Реконструкція
спортивного майданчика
спортивного майданчика
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів №28 імені Гетьмана
І-ІІІ ступенів №28 імені
Івана Виговського за
Гетьмана Івана
адресою: м. Житомир, вул.
Виговського за адресою:
Тараса Бульби-Боровця, 17 (в
м. Житомир, вул. Тараса
т.ч. коригування ПКД)
Бульби-Боровця, 17 (в т.ч.
2021 рік
коригування ПКД)
Місцевий бюджет – 49,80 тис.
2021 рік
грн
Місцевий бюджет – 49,80
2022 рік
тис. грн
Місцевий бюджет – 10983,68
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
16225,19 тис. грн.
2.1.48. Капітальний ремонт
2.1.48. Капітальний
спортивної зали
ремонт спортивної зали
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів №1 за адресою: м.
І-ІІІ ступенів №1 за
Житомир вул. Троянівська,
адресою: м. Житомир вул.
26
Троянівська, 26
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 3413,23
Місцевий бюджет –
тис. грн.
3413,23 тис. грн.
2.1.49. Капітальний ремонт
2.1.49. Капітальний
покрівель будівлі міської
ремонт покрівель будівлі
гуманітарної гімназії №23 ім.
міської гуманітарної
М.Й. Очерета за адресою:
гімназії №23 ім. М.Й.
м.Житомир, вул.
Очерета за адресою:
Б.Лятошинського, 14
м.Житомир, вул.
2021 рік
Б.Лятошинського, 14
Місцевий бюджет – 4588,25
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
4588,25 тис. грн.
2.1.50. Будівництво нового
2.1.50. Будівництво
навчального корпусу міської
нового навчального
гуманітарної гімназії №23 ім.
корпусу міської
31

Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 5241,51 тис. грн

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

М.Й. Очерета за адресою:
м.Житомир, вул.
Б.Лятошинського, 14
2021 рік
Місцевий бюджет – 11056,08
тис.грн.
Державний бюджет –
99504,75 тис.грн.
15

16

17

18

2.2.52. Капітальний ремонт
приміщень їдальні
Житомирської міської
гуманітарної гімназії №23 ім.
М.Й. Очерета за адресою:
м.Житомир, вул. Б.
Лятошинського, 14
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 4607,50
тис. грн.
2.1.53. Ремонтнореставраційні роботи
будинку школи (літера «АІІ») Житомирської міської
гуманітарної гімназії № 23 ім.
М.Й. Очерета за адресою: м.
Житомир, вул. Б.
Лятошинського, 14
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 31480,96
тис. грн

2.1.54.Будівництво
спортивної зали ЗОШ І-ІІІ
ступенів №32 за адресою:
м.Житомир, вул. Чуднівська,
48
2021 рік
Місцевий бюджет, державний
бюджет – 10152,37 тис. грн.
2.1.55. Будівництво
спортивної зали СЗОШ І-ІІІ
ступенів №12 з поглибленим
вивченням іноземних мов ім.
С.Ковальчука за адресою: м.
Житомир, Старий бульвар, 4

гуманітарної гімназії №23
ім. М.Й. Очерета за
адресою: м.Житомир, вул.
Б.Лятошинського, 14
2022 рік
Місцевий бюджет –
11056,08 тис. грн
Державний бюджет –
99504,75 тис. грн.
2.1.52. Капітальний
ремонт приміщень їдальні
Житомирської міської
гуманітарної гімназії №23
ім. М.Й. Очерета за
адресою: м.Житомир,
вул. Б. Лятошинського, 14
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
4607,50 тис. грн.
2.1.53. Ремонтнореставраційні роботи
будинку школи (літера
«А-ІІ») Житомирської
міської гуманітарної
гімназії № 23 ім. М.Й.
Очерета за адресою: м.
Житомир, вул. Б.
Лятошинського, 14
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет –
13000,00 тис. грн
Державний бюджет –
1000,00 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
17480,96 тис. грн.
2.1.54.Будівництво
спортивної зали ЗОШ І-ІІІ
ступенів №32 за адресою:
м. Житомир, вул.
Чуднівська, 48
2022 рік
Місцевий бюджет,
державний бюджет –
10152,37 тис. грн.
2.1.55. Будівництво
спортивної зали СЗОШ ІІІІ ступенів №12 з
поглибленим вивченням
іноземних мов ім.
С.Ковальчука за адресою:
32

Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення пункту
заходу
Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення
фінансування по
роках
Уточнення джерел
фінансування
5000,00 тис.грн. в
бюджет

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

2021 рік
Місцевий бюджет, державний
бюджет – 11193,40 тис. грн.

19

20

21

22

м. Житомир, Старий
бульвар, 4
2022 рік
Місцевий бюджет,
державний бюджет –
11193,40 тис. грн.
2.1.56. Будівництво
2.1.56. Будівництво
спортивної зали
спортивної зали
Житомирського міського
Житомирського міського
ліцею при ЖДТУ за адресою:
ліцею при ЖДТУ за
м. Житомир,
адресою: м. Житомир,
проспект Миру, 26
проспект Миру, 26
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет, державний
Місцевий бюджет,
бюджет – 9954,54 тис. грн.
державний бюджет –
9954,54 тис. грн.
2.1.61. Капітальний ремонт
2.1.61. Капітальний
приміщень харчоблоку
ремонт приміщень
Житомирської
харчоблоку Житомирської
загальноосвітньої
загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ
спеціалізованої школи Іступенів №16 за адресою:
ІІІ ступенів №16 за
м. Житомир, вул. Тараса
адресою:
Бульби-Боровця, 15
м. Житомир, вул. Тараса
(виготовлення ПКД)
Бульби-Боровця, 15
2021 рік
(виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 100,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 100,00
тис. грн.
2.1.62. Капітальний ремонт
2.1.62. Капітальний
приміщень харчоблоку
ремонт приміщень
Житомирської
харчоблоку Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів № 26 за адресою: м.
І-ІІІ ступенів № 26 за
Житомир, проспект Миру, 59
адресою: м. Житомир,
(виготовлення ПКД)
проспект Миру, 59
2021 рік
(виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 100,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 100,00
тис. грн.
2.1.65.Капітальний ремонт
2.1.65.Капітальний ремонт
приміщень вхідної групи з
приміщень вхідної групи з
влаштуванням нового
влаштуванням нового
освітнього простору
освітнього простору
Житомирської
Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів
І-ІІІ ступенів
№ 21, за адресою: вул.
№ 21, за адресою: вул.
Святослава Ріхтера, 6-а
Святослава Ріхтера, 6-а
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 2138,26
Місцевий бюджет –
тис. грн
2138,26 тис. грн
Державний бюджет –
Державний бюджет –
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Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

23

24

25

26

4989,28 тис.грн
2.1.66. Капітальний ремонт
(заміна віконних блоків) в
будівлях закладів освіти в
м.Житомирі (гімназія №1,
ЗОШ № 5, 16, 20, 22) (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 5000,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 5000,00
тис. грн.
2.1.67. Реконструкція вхідної
групи та їдальні
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №10 за адресою:
м.Житомир, Київське шосе,
37 (виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 100,00
тис. грн.

4989,28 тис.грн.

–

2.1.67. Реконструкція
вхідної групи та їдальні
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №10 за
адресою: м. Житомир,
Київське шосе, 37
(виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 100,00
тис. грн.
2.1.71. Капітальний ремонт
2.1.71. Капітальний
приміщень їдальні
ремонт приміщень їдальні
Житомирської
Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів № 30, за адресою:
І-ІІІ ступенів № 30, за
пров. Шкільний, 4
адресою: пров. Шкільний,
2021 рік
4
Місцевий бюджет – 2368,68
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
2300,00 тис. грн.
2.1.74. Реконструкція
2.1.74. Реконструкція
спортивного майданчика
спортивного майданчика
Житомирської
Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ загальноосвітньої школи
ступенів
І-ІІІ ступенів
№ 27 за адресою: м.Житомир,
№ 27 за адресою: м.
вул. Олександра
Житомир, вул.
Клосовського, 12 (в т.ч.
Олександра Клосовського,
ПКД)
12 (в т.ч. ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет – 1500,00
Місцевий бюджет –
тис. грн.
1500,00 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет – 280,36
тис. грн.
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Видалення заходу з
Програми

Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет –
68,68 тис.грн

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 280,36 тис. грн

27

2.1.76. Реконструкція
спортивного майданчика на
території загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 21
міста Житомира за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава
Ріхтера, 6а (виготовлення
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,90
тис. грн.

28

–

2.1.76. Реконструкція
спортивного майданчика
на території
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 21 міста
Житомира за адресою: м.
Житомир, вул. Святослава
Ріхтера, 6а (виготовлення
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,90
тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
3259,66 тис. грн.
2.1.66. Проведення
сертифікації енергетичної
ефективності об’єктів
будівництва (Капітальний
ремонт (енергоефективна
термосанація) будівлі
дошкільного навчального
закладу №44 за адресою:
м. Житомир, вул. Вітрука,
17;
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація) будівлі
дошкільного навчального
закладу №46 за адресою:
м. Житомир, пров.
Шкільний, 6;
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація) будівлі
дошкільного навчального
закладу №52 за адресою:
м. Житомир, вул.
Вільський Шлях, 11-а;
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація) будівлі
дошкільного навчального
закладу №56 за адресою:
м. Житомир, вул.
Гагаріна, 31;
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація) будівлі
дошкільного навчального
закладу №73 за адресою:
м. Житомир, вул. Бориса
Тена, 82-а)
35

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 3259,66 тис. грн.

Новий захід
2022 рік
Місцевий бюджет
+150,00 тис. грн
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30

31

32

33

2022 рік
Місцевий бюджет – 150,00
тис. грн.
3.1.1. Реконструкція
3.1.1. Реконструкція
приміщення під дитячу
приміщення під дитячу
стоматологічну поліклініку за
стоматологічну
адресою: м. Житомир,
поліклініку за адресою:
проспект Миру, 1а
м.Житомир, проспект
Перенесення заходу
(виготовлення ПКД)
Миру, 1а (виготовлення
на 2022 рік
2021 рік
ПКД)
Місцевий бюджет – 80,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 80,00
тис. грн
3.2.1. Капітальний ремонт
3.2.1. Реконструкція
приміщень операційного
операційного блоку
Перенесення заходу
блоку хірургічного корпусу
хірургічного корпусу КП
на 2022 рік
КП "Лікарня №2 ім. В.П.
"Лікарня №2 ім. В.П.
Уточнення
Павлусенка" Житомирської
Павлусенка" ЖМР за
фінансування та назви
міської ради за адресою: вул.
адресою:
заходу
Р.Шухевича, 2а в м.
м. Житомир, вул. Р.
2022 рік
Житомирі (в т.ч. коригування
Шухевича, 2а
Місцевий бюджет
ПКД)
2022 рік
+15105,17 тис. грн
2021 рік
Місцевий бюджет –
Місцевий бюджет – 4558,83
19664,00 тис. грн.
тис. грн.
3.2.2. Реконструкція травмо3.2.2. Реконструкція
урологічного корпусу КП
травмо-урологічного
"Лікарня №1" Житомирської корпусу КП "Лікарня №1"
Уточнення
міської ради за адресою:
Житомирської міської
фінансування
м.Житомир, вул.
ради за адресою:
2022 рік
В.Бердичівська,70 (в т.ч.
м.Житомир, вул.
Місцевий бюджет,
коригування ПКД)
В.Бердичівська,70 (в т.ч.
інші джерела
2022 рік
коригування ПКД)
+ 6298,50 тис. грн
Місцевий бюджет – 9463,00
2022 рік
тис. грн
Місцевий бюджет, інші
джерела – 15761,50 тис.
грн
3.2.3. Реконструкція будівлі
3.2.3. Реконструкція
КП "Лікарня № 1"
будівлі КП "Лікарня № 1"
Перенесення заходу
Житомирської міської ради
Житомирської міської
на 2022 рік
по вул. В.Бердичівська, 70,
ради по вул.
Уточнення
м.Житомир (в т.ч.
В.Бердичівська, 70,
фінансування
коригування ПКД)
м.Житомир (в т.ч.
2022 рік
2021 рік
коригування ПКД)
Місцевий бюджет
Місцевий бюджет – 3902,21
2022 рік
+ 3197,79 тис. грн
тис. грн
Місцевий бюджет –
7100,00 тис. грн
3.2.4. Капітальний ремонт
3.2.4. Капітальний ремонт
прибудинкової території
прибудинкової території
дитячої поліклініки №1
дитячої поліклініки №1
Корольовського району КП
Корольовського району
Перенесення заходу
"Дитяча лікарня"
КП "Дитяча лікарня"
на 2022 рік
Житомирської міської ради
Житомирської міської
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по вул. С.Ріхтера, 23 в
м.Житомирі
2021 рік
Місцевий бюджет – 1498,10
тис. грн.
3.2.5. Реконструкція системи
опалення з влаштуванням
індивідуального теплового
пункту в будівлі поліклініки
№ 2 КП «Лікарня №1» ЖМР
за адресою:
м. Житомир, площа Польова,
2
2021 рік
Місцевий бюджет – 888,17
тис. грн.

ради по вул. С.Ріхтера, 23
в м.Житомирі
2022 рік
Місцевий бюджет –
1498,10 тис. грн.
3.2.5. Реконструкція
системи опалення з
влаштуванням
індивідуального
теплового пункту в
будівлі поліклініки № 2
КП «Лікарня №1» ЖМР за
адресою:
м. Житомир, площа
Польова, 2
2022 рік
Місцевий бюджет – 888,17
тис. грн.
3.2.6. Капітальний ремонт
3.2.6. Капітальний ремонт
корпусу офтальмологічного
корпусу
відділення КП "Лікарня №1"
офтальмологічного
Житомирської міської ради за
відділення КП "Лікарня
адресою: вул.
№1" Житомирської
В.Бердичівська, 70 в
міської ради за адресою:
м. Житомирі (в т.ч.
вул. В. Бердичівська, 70 в
виготовлення ПКД)
м. Житомирі (в т.ч.
2021 рік
виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 3875,50
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
3875,50 тис. грн.
3.2.7. Капітальний ремонт
3.2.7. Капітальний ремонт
частини приміщень 1 поверху
частини приміщень 1
поліклініки КП "Лікарня №2
поверху поліклініки КП
ім. В.П. Павлусенка"
"Лікарня №2 ім. В.П.
Житомирської міської ради за
Павлусенка"
адресою:
Житомирської міської
м. Житомир, вул. Л.
ради за адресою:
Українки, 16 (в
м. Житомир, вул. Л.
т.ч.виготовлення ПКД)
Українки, 16 (в
2021 рік
т.ч.виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 1600,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
1600,00 тис. грн
3.2.8. Капітальний ремонт
покрівлі терапевтичного
корпусу КП "Лікарня №2 ім.
В.П. Павлусенка"
Житомирської міської ради за
–
адресою: м. Житомир, вул.
Р.Шухевича, 2а (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1500,00
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на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Видалення заходу
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тис. грн.
3.2.9. Капітальний ремонт
приміщень
на 1-му поверсі КП "Лікарня
№2 ім. В.П. Павлусенка"
Житомирської міської ради за
адресою: вул. Р. Шухевича,
2а в
м. Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1800,00
тис. грн.
3.2.10. Капітальний ремонт
приміщень міського центру
ішемічної хвороби та
некоронарогенних
захворювань серця КП
"Лікарня №2 ім. В.П.
Павлусенка" Житомирської
міської ради за адресою: вул.
Р. Шухевича, 2а в
м.Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1450,00
тис. грн.
3.2.11. Капітальний ремонт
педіатричного відділення № 3
стаціонару КП "Дитяча
лікарня" Житомирської
міської ради по вул.
Шевченка, 2 в м. Житомирі (в
т.ч.виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 2500,00
тис. грн.
3.3.1. Реконструкція частини
приміщень поліклініки
лікарів загальної практики
комунальної установи
«Центральна міська лікарня
№2» під амбулаторію
загальної практики – сімейної
медицини за адресою:
м.Житомир, майдан
Визволення,1
2021 рік
Інші джерела – 10000,00 тис.
грн.

–

Видалення заходу

–

Видалення заходу

3.2.8. Капітальний ремонт
педіатричного відділення
№ 3 стаціонару КП
"Дитяча лікарня"
Житомирської міської
ради по вул. Шевченка, 2
в м. Житомирі (в
т.ч.виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2500,00 тис. грн.
3.3.1. Реконструкція
частини приміщень
поліклініки лікарів
загальної практики
комунальної установи
«Центральна міська
лікарня №2» під
амбулаторію загальної
практики – сімейної
медицини за адресою:
м.Житомир, майдан
Визволення,1
2021 рік
Інші джерела – 7500,00
тис. грн.
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2022 рік
Інші джерела – 2500,00
тис. грн.
3.4.1 Реконструкція
приміщень під Хоспіс по
пров. Енергетичний, 3 в м.
Житомирі
2022 рік
Місцевий бюджет –
22646,37 тис. грн.

3.4.1 Реконструкція
приміщень під Хоспіс по
пров. Енергетичний, 3 в м.
Житомирі
2021 рік
Місцевий бюджет – 10000,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 12646,37
тис. грн.
3.5.1. Капітальний ремонт
3.5.1. Капітальний ремонт
частини приміщення КП
частини приміщення КП
"Центр захисту тварин"
"Центр захисту тварин"
Житомирської міської ради за
Житомирської міської
адресою:
ради за адресою:
м. Житомир, вул.
м. Житомир, вул.
С.Параджанова,87
С.Параджанова,87
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 2087,09
Місцевий бюджет –
тис. грн.
2087,09 тис. грн
6.3.1. Капітальний ремонт
6.3.1. Капітальний ремонт
території благоустрою скверу
території благоустрою
на розі вулиць Князів
скверу на розі вулиць
Острозьких та Київська в
Князів Острозьких та
м.Житомирі (в т.ч.
Київська в м.Житомирі (в
виготовлення ПКД)
т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 2000,00
Місцевий бюджет –
тис. грн.
2000,00 тис. грн.
4.1.4. Реконструкція парку ім. 4.1.4. Реконструкція парку
Ю. Гагаріна КП "Парк"
ім. Ю. Гагаріна КП "Парк"
Житомирської міської ради
Житомирської міської
(в т.ч. виготовлення ПКД)
ради
2021 рік
(в т.ч. виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 1000,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
1000,00 тис. грн.
4.1.5. Реконструкція
4.1.5. Реконструкція
центральної алеї в Гідропарку
центральної алеї в
(1-ша черга будівництва) в
Гідропарку (1-ша черга
м. Житомирі (в т.ч.
будівництва) в
коригування ПКД)
м.Житомирі (в т.ч.
2021 рік
коригування ПКД)
Місцевий бюджет – 3000,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
3000,00 тис. грн
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5.1.3. Реконструкція
спортивного майданчика за
адресою: м. Житомир, вул.
Шевченка, 41-43
(виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 90,00
тис. грн.
5.1.4. Реконструкція
спортивного майданчика за
адресою: м. Житомир, проїзд
Академіка Тутковського, 1214 ( в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 850,00
тис. грн.

5.1.3. Реконструкція
спортивного майданчика
за адресою: м. Житомир,
вул. Шевченка, 41-43
(виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 90,00
тис. грн.
5.1.4. Реконструкція
спортивного майданчика
за адресою: м. Житомир,
проїзд Академіка
Тутковського, 12-14 ( в
т.ч. виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 850,00
тис. грн.
5.1.5. Реконструкція
5.1.5. Реконструкція
спортивного майданчика зі
спортивного майданчика
штучним покриттям
зі штучним покриттям
«СДЮШОР" з футболу
«СДЮШОР" з футболу
«Полісся» ЖМР» за адресою:
«Полісся» ЖМР» за
м. Житомир, вул. Князів
адресою: м. Житомир,
Острозьких, 79-а
вул. Князів Острозьких,
(виготовлення ПКД)
79-а (у т.ч. ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,90
Місцевий бюджет – 49,90
тис. грн.
тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
6077,96 тис. грн.
5.1.8. Будівництво
5.1.8. Будівництво
фізкультурно-спортивних
фізкультурно-спортивних
майданчиків за адресою:
майданчиків за адресою:
м.Житомир, Чуднівське шосе, м. Житомир, Чуднівське
3 (в т.ч. ПКД)
шосе, 3 (в т.ч. ПКД)
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
Місцевий бюджет, інші
джерела – 100000,00 тис. грн. джерела – 100000,00 тис.
грн.
6.3.21 Реконструкція
частини території
благоустрою з
організацією скверу за
–
адресою: м.Житомир, вул.
Героїв Пожежних, 125 (в
т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис.грн.
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Уточнення назви та
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2022 рік
Місцевий бюджет
+ 6077,96 тис. грн.
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5.4.1. Будівництво памптреку в
м. Житомир (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
5600,00 тис. грн.
5.5.1. Реконструкція човнової
станції (влаштування бази
водних видів спорту) в
Гідропарку, м. Житомир (в
т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
5800,00 тис. грн.
6.1.1. Будівництво
індустріального парку по
шосе Київському в
м.Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 4833,83
тис. грн.
Державний бюджет –
43504,48 тис. грн.

6.2.1. Капітальний ремонт
тротуарів по вул. Небесної
Сотні (вул. Київська - вул.
Домбровського) в м.
Житомирі
2021 рік
Місцевий бюджет – 13029,51
тис. грн.
6.2.2. Реконструкція
пішохідних доріжок по вул.
Покровській (від вул.
Парникова до проспекту
Незалежності) в м. Житомирі
2021 рік
Місцевий бюджет – 10977,85
тис. грн.

5.4.1. Будівництво памптреку в
м. Житомир (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
5600,00 тис. грн.
5.5.1. Реконструкція
човнової станції
(влаштування бази водних
видів спорту) в
Гідропарку, м. Житомир
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
5800,00 тис. грн.
6.1.1. Будівництво
індустріального парку по
шосе Київському в
м.Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет –
2222,22 тис. грн
Державний бюджет –
20000,00 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
15000,00 тис. грн.
6.2.1. Капітальний ремонт
тротуарів по вул. Небесної
Сотні (вул. Київська - вул.
Домбровського) в м.
Житомирі
2022 рік
Місцевий бюджет –
13029,51 тис. грн.
6.2.2. Реконструкція
пішохідних доріжок по
вул. Покровській (від вул.
Парникова до проспекту
Незалежності) в м.
Житомирі (в т.ч.
коригування ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
10977,85 тис. грн.
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6.2.3. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Бориса
Тена, 96 (в т.ч. виготовлення
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 400,00
тис. грн.
6.2.4. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Бориса
Тена, 100 (в т.ч. виготовлення
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 550,00
тис. грн.
6.2.5. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Бориса
Тена, 104 (в т.ч. виготовлення
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 600,00
тис. грн.
6.2.6. Капітальний ремонт
тротуарів за адресами: вул.
Вокзальна, 16,18,20,22 в
м.Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 500,00
тис. грн.
6.2.7. Капітальний ремонт
тротуарів по провулку
Крилова в м. Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 2000,00
тис. грн.
6.2.9. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Льва
Толстого, 16 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 450,00
тис. грн.
6.2.10. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою: 2-й
проїзд Польового майдану, 3
в м. Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік

6.2.3. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Бориса
Тена, 96 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 400,00
тис. грн.
6.2.4. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Бориса
Тена, 100 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 550,00
тис. грн.
6.2.5. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Бориса
Тена, 104 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 600,00
тис. грн.
6.2.6. Капітальний ремонт
тротуарів за адресами:
вул. Вокзальна,
16,18,20,22 в м.Житомирі
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 500,00
тис. грн.
6.2.7. Капітальний ремонт
тротуарів по провулку
Крилова в м. Житомирі (в
т.ч. виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис. грн.
6.2.9. Капітальний ремонт
тротуарів за адресою:
м.Житомир, вул. Льва
Толстого, 16 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет – 450,00
тис. грн.
6.2.10. Капітальний
ремонт тротуарів за
адресою: 2-й проїзд
Польового майдану, 3 в м.
Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
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Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Перенесення заходу
на 2022 рік

Місцевий бюджет – 400,00
тис. грн.

64

65

66

67

68

2022 рік
Місцевий бюджет – 400,00
тис. грн.
6.2.11. Капітальний ремонт
6.2.11. Капітальний
тротуарів за адресою: 2-й
ремонт тротуарів за
проїзд Польового майдану, 5
адресою: 2-й проїзд
в м. Житомирі (в т.ч.
Польового майдану, 5 в м.
виготовлення ПКД)
Житомирі (в т.ч.
2021 рік
виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 400,00
2022 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 400,00
тис. грн.
6.3.2. Реконструкція території
6.3.2. Реконструкція
благоустрою майдану
території благоустрою
Мистецькі Ворота в м.
майдану Мистецькі
Житомирі
Ворота в м. Житомирі
(в т.ч. виготовлення ПКД)
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет – 4000,00
Місцевий бюджет –
тис. грн
4000,00 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
3232,61 тис. грн
6.3.3. Реконструкція
6.3.3. Реконструкція
території благоустрою скверу
території благоустрою
(біля пам’ятника Жертвам
скверу (біля пам’ятника
Голодомору) за адресою:
Жертвам Голодомору) за
м. Житомир, майдан
адресою:
Путятинський
м. Житомир, майдан
2021 рік
Путятинський
Місцевий бюджет – 5085,77
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
4652,11 тис. грн.
6.3.4. Капітальний ремонт
6.3.4. Капітальний ремонт
території благоустрою
території благоустрою
майдану ім. С.П. Корольова в
майдану ім. С.П.
м. Житомирі (в т.ч.
Корольова в м. Житомирі
виготовлення ПКД)
(в т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет – 10000,00
Місцевий бюджет –
тис. грн
1480,00 тис. грн
2022 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 17870,48
Місцевий бюджет –
тис. грн.
26870,48 тис. грн.
6.3.7. Реконструкція території
благоустрою з улаштуванням
скейт-парку за адресою:
м. Житомир, бульвар Новий
2021 рік
Місцевий бюджет – 950,00
тис. грн.

6.3.7. Реконструкція
території благоустрою з
улаштуванням скейтпарку за адресою:
м. Житомир, бульвар
Новий
2021 рік
Місцевий бюджет – 820,98
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Перенесення заходу
на 2022 рік

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 3232,61 тис. грн.
В програму та
бюджет

Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет –
433,66 тис. грн.

Уточнення
фінансування по
роках

Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет –
129,02 тис. грн.

69

70

71

72

тис. грн.
6.3.8. Реконструкція території
6.3.8. Реконструкція
благоустрою з встановленням
території благоустрою з
архітектурних форм за
встановленням
адресою: м. Житомир, вул.
архітектурних форм за
Ольжича, 14
адресою: м. Житомир,
(в т. ч. виготовлення ПКД)
вул. Ольжича, 14
2021 рік
(в т. ч. виготовлення ПКД)
Обласний бюджет – 500,00
2021 рік
тис. грн.
Обласний бюджет –
500,00 тис. грн
2022 рік
Інші джерела – 6613,00
тис. грн.
6.3.10. Капітальний ремонт
6.3.10. Капітальний
території благоустрою
ремонт території
центральної алеї бульвару
благоустрою центральної
Польського в м. Житомирі (в алеї бульвару Польського
т. ч. виготовлення ПКД)
в м. Житомирі (в т. ч.
2021 рік
виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет, обласний
2021 рік
бюджет – 15366,85 тис. грн
Місцевий бюджет,
обласний бюджет – 700,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет,
обласний бюджет –
14636,85 тис. грн.
6.3.11. Реконструкція частини
6.3.11. Реконструкція
території благоустрою з
частини території
влаштуванням скверу за
благоустрою з
адресою: м. Житомир,
влаштуванням скверу за
проспект Миру, 9
адресою: м. Житомир,
(в т.ч. виготовлення ПКД)
проспект Миру, 9
2021 рік
(в т.ч. виготовлення ПКД)
Місцевий бюджет – 3449,39
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
2500,00 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет – 807,27
тис. грн.
6.3.22 Реконструкція
частини території
благоустрою з
організацією скверу на
–
розі вулиць Шевченка та
Князів Острозьких в
м.Житомирі (в т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис.грн.

44

Уточнення
фінансування
2022 рік
Інші джерела
+ 6613,00 тис. грн.

Уточнення
фінансування по
роках
4000,00 тис.грн. в
бюджет

Уточнення
фінансування по
роках
2021 рік
Місцевий бюджет –
949,39 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 807,27 тис. грн

В програму та
бюджет

73

74

75

6.3.23 Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Шевченка (вул. Шевченка,
буд.102- вул. Східна,
–
праворуч; вул. Шевченка,
буд.103-вул. Східна,
ліворуч) в м.Житомирі (в
т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис.грн.
6.3.14. Капітальний ремонт
6.3.14. Капітальний
території благоустрою скверу
ремонт території
на розі вулиць Князів
благоустрою скверу на
Острозьких та
розі вулиць Князів
М.Грушевського в м.
Острозьких та
Житомирі (в т.ч. ПКД)
М.Грушевського в
2021 рік
м.Житомирі (в т.ч. ПКД)
Місцевий бюджет – 935,14
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 400,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 463,99
тис. грн.
6.3.16. Реконструкція частини
території благоустрою з
влаштуванням скверу в с.
Вереси, Житомирського
району, Житомирської
області (в т.ч. ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1500,00
тис. грн.

76

–

77

6.3.18. Капітальний ремонт
території благоустрою скверу
на розі вулиць Шевченка та
Івана Сльоти в м. Житомирі
(виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,90 тис.
грн.

6.3.16. Реконструкція
частини території
благоустрою з
влаштуванням скверу в с.
Вереси, Житомирського
району, Житомирської
області (в т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
1500,00 тис. грн.
6.3.24 Реконструкція
частини території
благоустрою з
організацією скверу за
адресою: м.Житомир, вул.
Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис.грн.
6.3.18. Капітальний
ремонт території
благоустрою скверу на
розі вулиць Шевченка та
Івана Сльоти в
м.Житомирі
(виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,90
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В програму та
бюджет

Уточнення
фінансування по
роках
Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет –
535,14 тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 463,99 тис. грн
В програму та
бюджет

Перенесення заходу
на 2022 рік

В програму та
бюджет

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 2819,15 тис. грн.

78

79

80

81

82

тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
2819,15 тис. грн.
6.3.25 Реконструкція
частини території
благоустрою з
організацією скверу за
–
адресою: м.Житомир, вул.
Домбровського, 28 (в т.ч.
ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис.грн.
6.2.10 Капітальний ремонт
6.2.10 Капітальний ремонт
тротуарів за адресою: 2-й
тротуарів за адресою:
проїзд Польового майдану. 3
м.Житомир 2-й проїзд
в м.Житомирі (в т.ч.
Польового майдану
виготовлення ПКД)
(в т.ч. ПКД)
2022 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 400,00
Місцевий бюджет –
тис.грн.
2000,00 тис.грн.
6.3.26 Реконструкція
частини території
благоустрою з
організацією скверу за
–
адресою: м.Житомир, вул.
Покровська, 159
(в т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
2000,00 тис.грн.
7.1.1 Реставраційний ремонт
7.1.1 Реставраційний
даху будівлі міської ради за
ремонт даху будівлі
адресою: майдан ім. С.П.
міської ради за адресою:
Корольова, 4/2 в м. Житомирі
майдан ім. С.П.
(капітальний ремонт) (в т.ч.
Корольова, 4/2 в м.
коригування ПКД)
Житомирі (капітальний
2021 рік
ремонт) (в т.ч.
Місцевий бюджет – 3901,55
коригування ПКД)
тис. грн.
2021 рік
Місцевий бюджет – 150,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
4500,00 тис. грн.
7.1.2. Реконструкція окремих
приміщень будівлі міської
ради за адресою: майдан
Корольова, 4/2 в м. Житомирі
–
(сесійна зала міської ради з
облаштуванням сцени та
розведенням електричних
46

В програму та
бюджет

В програму та
бюджет

В програму та
бюджет

Уточнення
фінансування по
роках
2021 рік
Місцевий бюджет –
3751,55 тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет
+ 4500,00 тис. грн.

Видалення заходу з
Програми

83

84

85

86

87

мереж, депутатські кімнати
та кабінет відділу
організаційного забезпечення
депутатської діяльності
міської ради (2 поверх),
управління транспорту і
зв'язку міської ради (3
поверх))
2022 рік
Місцевий бюджет – 1500,00
тис. грн.
7.2.1. Капітальний ремонт
будівлі за адресою: м.
Житомир, вул. І. Франка,19
(в т.ч. виготовлення ПКД)
–
2021 рік
Місцевий бюджет – 290,00
тис. грн.
7.2.2. Капітальний ремонт
частини приміщень 1 поверху
житлового будинку за
адресою: м. Житомир, вул.
–
Київська, 9
2021 рік
Місцевий бюджет – 2372,80
тис. грн.
7.2.3. Реконструкція опалення
7.2.2. Реконструкція
будівлі комплексноопалення будівлі
приймального пункту за
комплексно-приймального
адресою: Житомирська обл.,
пункту за адресою:
Житомирський район,
Житомирська обл.,
с.Вереси, вул. Покровська, 16
Житомирський район,
(в т.ч. ПКД)
с.Вереси, вул. Покровська,
2021 рік
16 (в т.ч. ПКД)
Місцевий бюджет – 150,00
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 150,00
тис. грн.
7.3.1 Декларація
7.3.1 Декларація
(сертифікати) про готовність
(сертифікати) про
до експлуатації об`єкту
готовність до експлуатації
2021 рік
об`єкту
Місцевий бюджет – 158,00
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет – 158,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 200,00
тис. грн.
7.6.1. Нове будівництво
7.6.1. Нове будівництво
малого групового будинку за малого групового будинку
адресою: м. Житомир, вул.
за адресою: м. Житомир,
Велика Бердичівська, 70
вул. Велика Бердичівська,
2021 рік
70
Державний бюджет –
2022 рік
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Видалення заходу з
Програми

Видалення заходу з
Програми

Зміна пункту заходу

Уточнення
фінансування
2022 рік
Місцевий бюджет
200,00 тис. грн.

Перенесення заходу
на 2022 рік

11900,00 тис. грн.
88

89

90

91

7.4.1."Реконструкція
приміщень адміністративної
будівлі м.Житомира
пов’язана зі створенням і
забезпеченням
функціонування центрів
надання адміністративних
послуг, у тому числі послуг
соціального характеру, в
форматі «Прозорий офіс» за
адресою: м.Житомир, вул.
Перемоги,55
2021 рік
Місцевий бюджет – 3981,72
тис. грн.
Державний бюджет –
35835,50 тис. грн.

7.8.1. Реконструкція скверу
на Майдані Соборному у м.
Житомирі зі встановленням
флагштоку Державного
прапору України
2021 рік
Місцевий бюджет – 8500,00
тис. грн.
Обласний бюджет – 8000,00
тис. грн.

Державний бюджет –
11900,00 тис. грн.
7.4.1."Реконструкція
приміщень
адміністративної будівлі
м.Житомира пов’язана зі
створенням і
забезпеченням
функціонування центрів
надання адміністративних
послуг, у тому числі
послуг соціального
характеру, в форматі
«Прозорий офіс» за
адресою: м.Житомир, вул.
Перемоги,55
2021 рік
Місцевий бюджет – 97,48
тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
3981,72 тис. грн.
Державний бюджет –
35835,50 тис. грн.
7.8.1. Реконструкція
скверу на Майдані
Соборному у м. Житомирі
зі встановленням
флагштоку Державного
прапору України
2021 рік
Місцевий бюджет –
5962,80 тис. грн.
Обласний бюджет –
8000,00 тис. грн.

8.1.1. Капітальний ремонт та
реконструкція вулиць, доріг
та шляхопроводів (в т.ч.
виготовлення ПКД)
–
2021 рік
Місцевий бюджет, державний
бюджет, інші джерела –
500000,00 тис. грн
8.1.2. Капітальний ремонт
8.1.2. Капітальний ремонт
Київського шосе в
Київського шосе в м.
м.Житомирі (в т.ч.
Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
виготовлення ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет, інші
Місцевий бюджет – 950,00
джерела –
тис. грн.
75000,00 тис. грн.
2022 рік
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
Місцевий бюджет, інші
джерела –
48

Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет
+ 97,48 тис. грн.

Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет –
2537,20 тис. грн.

Видалення заходу з
Програми

Уточнення
фінансування
2021 рік
Місцевий бюджет,
інші джерела
-74050,00 тис.
грн.
2022 рік
Місцевий бюджет,
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джерела –
75000,00 тис. грн.
8.1.4. Капітальний ремонт
вул. Б.Лятошинського в
м.Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
10800,00 тис. грн.

246097,19 тис. грн

інші джерела
+ 171097,19 тис. грн.
8.1.4. Капітальний ремонт
Уточнення
вул. Б.Лятошинського в м.
фінансування по
Житомирі (в т.ч.
роках
виготовлення ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет,
Місцевий бюджет - 180,00
інші джерела
тис. грн.
- 10620,00 тис. грн
2022 рік
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
Місцевий бюджет,
джерела –
інші джерела
25000,00 тис. грн.
+25000,00 тис. грн.
8.1.5. Капітальний ремонт
8.1.5. Капітальний ремонт
вул. Небесної Сотні (площа
вул. Небесної Сотні
Уточнення
Житній ринок – вул. Житній
(площа Житній ринок –
фінансування
Базар) в м. Житомирі (в т.ч.
вул. Житній Базар) в
2021 рік
виготовлення ПКД)
м.Житомирі (в т.ч.
Місцевий бюджет,
2021 рік
виготовлення ПКД)
інші джерела
Місцевий бюджет, інші
2021 рік
- 4373,91 тис. грн.
джерела –
Місцевий бюджет – 126,09
2022 рік
4500,00 тис. грн
тис. грн.
Місцевий бюджет,
2022 рік
інші джерела
Місцевий бюджет, інші
+6984,34 тис. грн.
джерела –
6984,34 тис. грн.
8.1.6. Капітальний ремонт
8.1.6. Капітальний ремонт
дорожнього покриття по
дорожнього покриття по
провулку Івана Багряного в
провулку Івана Багряного
Перенесення заходу
м. Житомирі
в м. Житомирі
на 2022 рік
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 660,37
Місцевий бюджет – 660,37
тис. грн.
тис. грн.
8.1.7. Капітальний ремонт
8.1.7. Капітальний ремонт
частини вулиці Тараса
частини вулиці Тараса
Бульби-Боровця з
Бульби-Боровця з
влаштуванням пішохідних
влаштуванням пішохідних
доріжок та зупинок
доріжок та зупинок
Уточнення
громадського транспорту у м. громадського транспорту
фінансування по
Житомирі (в т.ч. ПКД)
у м. Житомирі (в т.ч.
роках
2021 рік
ПКД)
Місцевий бюджет – 6999,26
2021 рік
тис. грн.
Місцевий бюджет –
3600,00 тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет –
3399,26 тис. грн.
8.1.9. Реконструкція
8.1.9. Реконструкція
шляхопроводів по
шляхопроводів по
Київському шосе
Київському шосе
Перенесення заходу
2021 рік
2022 рік
на 2022 рік
Місцевий бюджет, інші
Місцевий бюджет, інші
джерела –
джерела –
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300000,00 тис. грн.

300000,00 тис. грн.

8.1.10. Капітальний ремонт
вул. Київська (від вул.
Небесної Сотні до
шляхопроводу по Київському
шосе) в м. Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 4272,98
тис. грн.
Державний бюджет –
42729,83 тис. грн.

8.1.1. Капітальний ремонт
вул. Київська (від вул.
Небесної Сотні до
шляхопроводу по
Київському шосе) в м.
Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет –
2711,49 тис. грн
Обласний бюджет –
136991,97 тис. грн.

Зміна пункту заходу
Уточнення джерел та
обсягу фінансування

Додаткові зміни до ПРОГРАМИ
98

–

99

100

101

5.3.1. Будівництво
багатофункціонального
спортивного комплексу
за адресою: бульвар
Старий, 14-А в м.
Житомир (в т.ч. ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
5000,00 тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
395000,00 тис. грн.
6.3.19. Капітальний
ремонт скверу «Замкова
гора» в м. Житомирі
(виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
500,00 тис. грн.
6.3.20. Реконструкція
частини території
благоустрою з
влаштуванням скверу за

4.1.6. Реконструкція
частини території
Новий захід
благоустрою КП «Парк»
Житомирської міської ради
500,00 тис.грн. в
з встановленням атракціонів
бюджет
за адресою: м. Житомир,
(перерозподіл з об’єкта
Старий Бульвар, 34 (в т.ч.
«Будівництво
ПКД)
фізкультурно2022
спортивних майданчиків
Місцевий бюджет, інші
за адресою: м. Житомир,
джерела
Чуднівське шосе, 3 (в
- 45000,00 тис.грн.
т.ч. ПКД)»)
5.3.1. Будівництво
багатофункціонального
спортивного комплексу за
Уточнення обсягу та
адресою: бульвар Старий,
джерела фінансування
14-А в м. Житомир (в т.ч.
ПКД)
2021 рік
55000,00 тис. Грн. в
Місцевий бюджет – 50,00
бюджет
тис. грн.
(співфінансування)
2022 рік
Місцевий бюджет –
55000,00 тис. грн.
Державний бюджет –
495000,00 тис. грн.
6.3.19. Капітальний ремонт
скверу «Замкова гора» в м.
Житомирі (виготовлення
Захід залишити
ПКД)
у 2021 році
2021 рік
Місцевий бюджет – 500,00
тис. грн.
6.3.20. Реконструкція
частини території
Внести захід
благоустрою з
у 2021 рік
влаштуванням скверу за
50
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103

104
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адресою: майдан
Станишівський,7 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет –
500,00 тис. грн.
6.3.12. Капітальний
ремонт території
благоустрою скверу на
розі
вул. Перемоги та
майдану Короленка в
м. Житомирі (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,80
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
5633,64 тис. грн.
6.3.13. Реконструкція
частини території
благоустрою з
організацією скверу на
перехресті вулиць
Троянівська та
Радивилівська в м.
Житомирі (в т.ч. ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 49,96
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
1950,04 тис. грн.
2.1.14. Капітальний
ремонт покрівлі ЖДНЗ
№15 за адресою:
м.Житомир,
вул. Старочуднівська, 4А
(в т.ч. коригування ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 48,60
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
9257,84 тис. грн.
4.1.1. Капітальний
ремонт благоустрою
території набережної
річки Тетерів в місті
Житомирі з розміщенням
об'єктів фізичної
культури і спорту(І-ша

адресою: майдан
Станишівський,7 (в т.ч.
виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 500,00
тис. грн.
6.3.12. Капітальний ремонт
території благоустрою
скверу на розі
вул. Перемоги та майдану
Короленка в м. Житомирі (в
т.ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 2000,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 3683,44
тис. грн.
6.3.13. Реконструкція
частини території
благоустрою з організацією
скверу на перехресті вулиць
Троянівська та
Радивилівська в м.
Житомирі (в т.ч. ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 2000,00
тис. грн.

2.1.14. Капітальний ремонт
покрівлі ЖДНЗ №15 за
адресою: м. Житомир,
вул. Старочуднівська, 4А
(в т.ч. коригування ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 100,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет – 9206,44
тис. грн.
4.1.1. Капітальний ремонт
благоустрою території
набережної річки Тетерів в
місті Житомирі з
розміщенням об'єктів
фізичної культури і
спорту(І-ша черга) (в
51

Уточнення
фінансування по роках

Уточнення
фінансування по роках

Уточнення
фінансування по роках

Уточнення
фінансування по роках
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черга)(в т.ч.виготовлення
ПКД) (співфінансування
державної Програми
підтримки секторальної
політики Розпорядження
КМУ від 22.08.2018
№569-р)
2021 рік
Місцевий бюджет –
6928,23 тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет –
4666,29 тис. грн.
6.4.1. Реконструкція
аеродромного комплексу
за адресою: Житомирська
область, м. Житомир,
вулиця Авіаторів, 9
(в т. ч. виготовлення
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 9,0
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
844483,21 тис. грн.
4.1.2. Реконструкція
території Гідропарку за
адресою: м. Житомир,
Чуднівське шосе, 3 (в т.ч.
ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
100000,00 тис. грн.

6.3.17. Ремонтнореставраційні роботи
Старого бульвару з
комплексом фонтанів і
благоустроєм в м.
Житомирі (в т.ч. ПКД)
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
100000,00 тис. грн.

т.ч.виготовлення ПКД)
(співфінансування
державної Програми
підтримки секторальної
політики Розпорядження
КМУ від 22.08.2018 №569р)
2021 рік
Місцевий бюджет –
11489,92 тис. грн.

6.4.1. Реконструкція
аеродромного комплексу за
адресою: Житомирська
область, м. Житомир,
вулиця Авіаторів, 9
(в т. ч. виготовлення ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет –
30000,00 тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
814492,21 тис. грн.
4.1.2. Реконструкція
території Гідропарку за
адресою: м. Житомир,
Чуднівське шосе, 3 (в т.ч.
ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1049,90
тис. грн
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
100000,00 тис. грн.
6.3.17. Ремонтнореставраційні роботи
Старого бульвару з
комплексом фонтанів і
благоустроєм в м. Житомирі
(в т.ч. ПКД)
2021 рік
Місцевий бюджет – 1000,00
тис. грн.
2022 рік
Місцевий бюджет, інші
джерела –
100000,00 тис. грн.
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Уточнення
фінансування по роках

Уточнення
фінансування по роках

Уточнення
фінансування

109
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1.1.4. Здійснення заходів
1.1.4. Здійснення заходів з
з енергозбереження по
енергозбереження по
проекту «Підвищення
проекту «Підвищення
енергоефективності
енергоефективності об’єктів
об’єктів бюджетної
бюджетної сфери міста», в
сфери міста», в т.ч.
т.ч. технічний та авторський
технічний та авторський
нагляд (співфінансування
нагляд (співфінансування
по проектам СЕКО,
по проектам СЕКО,
НЕФКО)
НЕФКО)
2021 рік
2022 рік
Місцевий бюджет – 84,24
Місцевий бюджет – 84,24
тис. грн
тис. грн.
5.3.2. Будівництво
5.3.2. Будівництво льодової
льодової арени за
арени за адресою:
адресою: м. Житомир,
м.Житомир, вул.
вул. Чуднівська, 101-А (в
Чуднівська, 101-А (в т.ч.
т.ч. ПКД)
ПКД)
2021 рік
2021 рік
Місцевий бюджет –
Місцевий бюджет – 500,00
500,00 тис. грн
тис. грн
2022 рік
2022 рік
Інші джерела –
Місцевий бюджет –
150000,00 тис. Грн.
19500,00 тис. грн
Державний бюджет –
175500,00 тис. Грн.

Захід залишити
у 2021 році

Уточнення обсягу та
джерела фінансування
19500,00 тис. грн в
бюджет
(співфінансування)

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №400 «Про внесення змін до міської цільової
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний
ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023
роки» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

Головуючий на сесії – Клімінський В.А., секретар міської ради.
26. СЛУХАЛИ:

Про створення відділу екології та природних ресурсів
Житомирської міської ради та затвердження Положення
про нього.
Доповідач: Кондратюк С.М. – заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію секретаря міської ради Клімінського В.А.: прийняти
вказаний проєкт рішення «за основу»;
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При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства доповнити
Положення про відділ екології та природних ресурсів Житомирської міської
ради наступними пунктами:
- п.1.3. «Ведення бухгалтерського обліку Відділу здійснює плановофінансовий відділ міської ради»;
- п.1.4. «Відділ має печатку зі своїм найменуванням, штампи і
відповідні бланки».
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №401 «Про створення відділу екології та
природних ресурсів Житомирської міської ради та
затвердження Положення про нього» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

27. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до Програми
благоустрою та розвитку комунального господарства
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади
на 2016-2022 роки.
Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління
комунального господарства міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію секретаря міської ради Клімінського В.А.: прийняти
вказаний проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства: п.10.21. «На погашення
заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання
позики та сплати відсотків згідно Договору про субкредитування №1301005/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Житомирською міською радою,
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про
використання позики, що надається Україні Міжнародним банком
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реконструкції та розвитку» – визначити орієнтовний обсяг фінансування
даного заходу у сумі 16 000 000 грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: виключити з проєкту рішення пункти щодо
внесення змін до Програми благоустрою та розвитку комунального
господарства Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на
2021 рік у зв’язку з тим, що вони проголосовані на 14 позачерговій сесії
міської ради;
– рекомендацію Погоджувальної ради: п.4.10. «Придбання
спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та
якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси» –
визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 48 000,0
грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради: п.15.3. «Поточний ремонт
огорожі на Смоківському кладовищі» – визначити орієнтовний обсяг
фінансування даного заходу у сумі 500,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №402 «Про внесення змін та доповнень до
Програми благоустрою та розвитку комунального
господарства
Житомирської
міської
об’єднаної
територіальної громади на 2016-2022 роки» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(Рішення прийнято).

28. СЛУХАЛИ:

Про внесення та затвердження змін до Статутів
комунальних підприємств Житомирської міської ради.
Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління
комунального господарства міської ради.
Рішення №403 «Про внесення та затвердження змін до
Статутів комунальних підприємств Житомирської
міської ради» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

29. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про
схвалення
комунальному
підприємству
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської
ради Договору з ТОВ «Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг».
Доповідач: Марцун О.В. – начальник управління
комунального господарства міської ради.
Рішення №404 «Про схвалення комунальному
підприємству
«Житомиртеплокомуненерго»
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Житомирської міської ради Договору з ТОВ
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).
30. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до Програми житлового
господарства та поводження з відходами на території
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади
на 2021-2025 роки та її затвердження в новій редакції.
Доповідач: Гуменюк А.В. – начальник управління
житлового господарства міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію секретаря міської ради Клімінського В.А.: прийняти
вказаний проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради здійснити перерозподіл коштів
із заходів:
- п.1.1. Розділ 4 «Обстеження технічного стану конструкцій існуючих
житлових будинків» – -115 243 грн.
- п.1.7. Розділ 1 «Капітальний ремонт частини житлового будинку
сімейного типу із застосуванням енергозберігаючих технологій
термомодернізації за адресою: м.Житомир, пров.Скельний,3 кв.2. –
-133 816,0 грн.
на заходи:
- п.3.3. Розділ 1 «Поточний ремонти асфальтобетонного покриття
прибудинкових територій житлових будинків» – 47 700,0 грн.
- «Погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків
(зборів) працівникам комунальних підприємств» – 401 359,0 грн.
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства здійснити
перерозподіл коштів із заходів:
- п.1.4. Розділ 1 «Капітальний ремонт житлових будинків на умовах
співфінансування» – -798 025,84 грн.
- п.4.1. Розділ 1 «Демонтаж (розбирання, знесення) будівель» –
-35 500,00 грн.
на захід:
- «Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі,
коригування ПКД» у сумі – 833 525,84 грн., що передбачений у
Програмі благоустрою та розвитку комунального господарства
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 20162022 роки;
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– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства: п.3.4 «Забезпечення потреби
виборчих округів на об’єкти житлово-комунального господарства, за
пропозиціями депутатів місцевих рад, за рахунок субвенції з обласного
бюджету» – назву даного заходу викласти в редакції «Забезпечення потреби
виборчих округів на об’єкти житлово-комунального господарства, за
пропозиціями депутатів місцевих рад, за рахунок субвенцій з обласного та
районного бюджетів»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства внести зміни до програми на 2022 рік:
- п.3.1 (розділ 1) «Виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці,
провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків» –
визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі
100,0 тис.грн.;
- п.3.2 (розділ 1) «Встановлення на фасадах житлових будинків
покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних
знаків» – визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у
сумі 30,0 тис.грн.;
- п.3.3 (розділ 1) «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття
прибудинкових територій житлових будинків» – визначити
орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 5 000,0
тис.грн.;
- п.1.1 (розділ 2) «Утримання нежитлових приміщень комунальної
власності» – визначити орієнтовний обсяг фінансування даного
заходу у сумі 200,0 тис.грн.;
- п.1.3 (розділ 2) «Технічна підтримка сайту по веденню електронної
карти-довідника житлового фонду м.Житомира» – визначити
орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 16,0 тис.грн.;
- п.1.1 (розділ 3) «Утримання відділу, що виконує функції по
контролю за виконанням робіт на об’єктах житлового господарства»
– визначити орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі
730,1 тис.грн.;
- п.1.1 (розділ 4) «Обстеження технічного стану конструкцій існуючих
житлових будинків» – визначити орієнтовний обсяг фінансування
даного заходу у сумі 160,0 тис.грн.;
- п.1.1 (розділ 5) «Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев,
вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих
засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів,
знешкодження омели» – визначити орієнтовний обсяг фінансування
даного заходу у сумі 1 150,0 тис.грн.;
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- п.1.1 (розділ 6) «Облаштування та поточний ремонт контейнерних
майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і
будівельних відходів, встановлення парканів» – визначити
орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 500,0 тис.грн.
- п.3.2 (розділ 6) «Забезпечення екологічно безпечного збирання,
видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація
безхазяйних сміттєзвалищ)» – визначити орієнтовний обсяг
фінансування даного заходу у сумі 1 600,0 тис.грн.
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства: врахувати в проєкті рішення
субвенцію з обласного бюджету на 2022 рік у сумі 1 429 340 грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: п.4.1 (розділ 1) «Демонтаж (розбирання,
знесення) будівель» – визначити орієнтовний обсяг фінансування даного
заходу у сумі 100,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №405 «Про внесення змін та доповнень до
Програми житлового господарства та поводження з
відходами на території Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади на 2021-2025 роки та її
затвердження в новій редакції» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).

Головуючий на сесії – Сухомлин С.І., міський голова.
31. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

32. СЛУХАЛИ:

Про прийняття в комунальну власність Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади квартири.
Доповідач: Гуменюк А.В. – начальник управління
житлового господарства міської ради.
Рішення №406 «Про прийняття в комунальну власність
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади квартири» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін до Програми забезпечення
техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і
територій
Житомирської
міської
об’єднаної
територіальної громади від надзвичайних ситуацій на
2020-2022 роки.
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ВИРІШИЛИ:

33. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

34. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

35. СЛУХАЛИ:

Доповідач: Дідківський М.В. – начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення міської ради.
Рішення №407 «Про внесення змін до Програми
забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту
населення і територій Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади від надзвичайних ситуацій на
2020-2022 роки» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).
Про орган управління якістю атмосферного повітря
агломерації «Житомир».
Доповідач: Дідківський М.В. – начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення міської ради.
Рішення №408 «Про орган управління якістю
атмосферного
повітря
агломерації
«Житомир»
додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).
Про безоплатну передачу квартири у власність
громадянам.
Доповідач: Дідківська Н.М. – в.о. начальника відділу по
обліку та розподілу жилої площі міської
ради.
Рішення №409 «Про безоплатну передачу квартири у
власність громадянам» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку
громадського
транспорту
Житомирської
міської
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.
Доповідач: Підпокровний К.В. – начальник управління
транспорту і зв’язку міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з питань
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бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: п.2.20 «Утримання служби контролю у
громадському транспорті» – визначити орієнтовний обсяг фінансування
даного заходу у сумі 6 500,0 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: п.3.10 «Забезпечення реалізації Проекту
модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир за
фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору)» – збільшити
орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на суму 8 058,2 тис.грн.;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: п.3.3 «Будівництво тролейбусної лінії по
вул. Героїв Пожежних в м.Житомирі (район Мальованки)» – визначити
орієнтовний обсяг фінансування даного заходу у сумі 2 000,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №410 «Про внесення змін та доповнень до
Програми
розвитку
громадського
транспорту
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020-2022 роки» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

36. СЛУХАЛИ:

Про затвердження Програми із створення, розроблення
містобудівної,
проєктної
та
землевпорядної
документацій на 2022-2024 роки.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: п.2.1.1. «Розробка
технічний документацій, проєктів із землеустрою щодо земельних ділянок
комунальної власності» – збільшити орієнтовний обсяг фінансування даного
заходу на суму 200,0 тис.грн.
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
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ВИРІШИЛИ:

Рішення №411 «Про затвердження Програми із
створення, розроблення містобудівної, проєктної та
землевпорядної документацій на 2022-2024 роки»
додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).

37. СЛУХАЛИ:

Про списання нерухомого майна.
Доповідач: Сичова В.М. – директор департаменту
економічного розвитку міської ради.
Рішення №412 «Про списання нерухомого майна»
додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

38. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

39. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

40. СЛУХАЛИ:

Про прийняття в комунальну власність матеріальних
цінностей
в
рамках
реалізації
Проекту
з
енергоефективності у м. Житомир в якості пожертви.
Доповідач: Сичова В.М. – директор департаменту
економічного розвитку міської ради.
Рішення №413 «Про прийняття в комунальну власність
матеріальних цінностей в рамках реалізації Проекту з
енергоефективності у м. Житомир в якості пожертви»
додається.
За – 35, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін та доповнень до міської цільової
програми
«Муніципальний
енергетичний
план
Житомирської міської територіальної громади на 20212024 роки».
Доповідач: Сичова В.М. – директор департаменту
економічного розвитку міської ради.
Рішення №414 «Про внесення змін та доповнень до
міської
цільової
програми
«Муніципальний
енергетичний план Житомирської міської територіальної
громади на 2021-2024 роки» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін до Програми соціально-економічного
і культурного розвитку території Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Доповідач: Сичова В.М. – директор департаменту
економічного розвитку міської ради.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення №415 «Про внесення змін до Програми
соціально-економічного
і
культурного
розвитку
території
Житомирської
міської
об’єднаної
територіальної громади на 2021 рік» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

41. СЛУХАЛИ:

Про затвердження Програми розвитку малого і
середнього підприємництва Житомирської міської
територіальної громади на 2022-2026 роки.
Доповідач: Сичова В.М. – директор департаменту
економічного розвитку міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: доповнити завдання 1 «Стимулювати
інвестиційну, інноваційну діяльність підприємництва» пунктом 1.3
наступного змісту:
«Організація та проведення Житомирського інвестиційного форуму
«Polissia Invest» з орієнтовним обсягом фінансування у сумі 2 000,0 тис.грн.
Визначити відповідальних виконавців КУ «Агенція розвитку міста»
Житомирської міської ради, виконавчий комітет міської ради.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №416 «Про затвердження Програми розвитку
малого і середнього підприємництва Житомирської
міської територіальної громади на 2022-2026 роки»
додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

42. СЛУХАЛИ:

Про Програму соціально-економічного і культурного
розвитку Житомирської міської територіальної громади
на 2022 рік.
Доповідач: Сичова В.М. – директор департаменту
економічного розвитку міської ради.
Рішення №417 «Про Програму соціально-економічного і
культурного
розвитку
Житомирської
міської

ВИРІШИЛИ:
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територіальної громади на 2022 рік» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
43. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

44. СЛУХАЛИ:

Звіт про виконання бюджету Житомирської міської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року.
Доповідач: Прохорчук Д.А. – директор департаменту
бюджету та фінансів міської ради.
Рішення №418 «Звіт про виконання бюджету
Житомирської міської територіальної громади за 9
місяців 2021 року» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін до рішення міської ради від
24.12.2020 №54 «Про бюджет Житомирської міської
територіальної громади на 2021 рік».
Доповідач: Прохорчук Д.А. – директор департаменту
бюджету та фінансів міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, із соціально-гуманітарних питань внести
зміни до бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік:
1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
комунальної інфраструктури, в тому числі на придбання комунальної
техніки:
 КП «Управління автомобільних шляхів» – 2 970,600 тис.грн.
2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:
 поточний ремонт вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№28 м.Житомира ім. гетьмана Івана Виговського, за адресою: 10031,
м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 – -493,618 тис.грн.;
 придбання медичного обладнання для КНП «Лікарня №1»
Житомирської міської ради, адреса: 10002, Житомирська область,
м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 – -1 000,000 тис.грн.;
 придбання комплекту медичного обладнання для дитячої лапароскопії
виробництва Tekno-Medikal Optik Chirurgie GimbH (Turtlinger, Germany) для
КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради, адреса:
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10008, Житомирська область, м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23 –
-2 600,000 тис.грн.;
 придбання комплекту медичного обладнання для лапароскопії
виробництва Tekno-Medikal Optik Chirurgie GimbH (Turtlinger, Germany) для
КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради, адреса:
10004, Житомирська область, м.Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а –
-1 200,000 тис.грн.
3) інші субвенції з місцевого бюджету:
 на придбання квартир для Управління Служби безпеки України в
Житомирській області на виконання рішення Господарського суду міста
Києва від 28.01.2021 у справі №910/12807/20 – 1 055,950 тис.грн.
4) субвенція з державного бюджету:
 проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 129,570 тис.грн.;
 на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я кисневих станцій
– 1 530,620 тис.грн.
5) субвенція з обласного бюджету:
 пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 30,700 тис.грн.
6) власний ресурс:
 КП «Житомирводоканал» для погашення заборгованості згідно
Договору про використання позики Міжнародного банку реконструкції та
розвитку – 16 000,000 тис.грн.;
 перерозподіл доходів та видатків, резервного фонду, оборотного
залишку, уточнення найменувань заходів і об’єктів відповідно до рішень
виконавчого комітету, пропозицій депутатів та розпорядників коштів –
- 16 000,000 тис.грн.
 рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, із соціально-гуманітарних питань, з
питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства:
виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 106,00 тис.грн. на забезпечення
діяльності департаменту соціальної політики (придбання меблів,
обслуговування програми «Логіка» та заправка картриджів) за рахунок
перерозподілу видатків з відшкодування вартості проїзду один раз на рік
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури
міста:
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передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 500,00 тис.грн. на
реконструкцію частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської
міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м.Житомир, Старий
Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД) шляхом перерозподілу з об’єкта: «Будівництво
фізкультурно-спортивних майданчиків за адресою: м. Житомир, Чуднівське
шосе, 3 (в т.ч. ПКД)»;
 рекомендацію Погоджувальної ради доповнити проєкт рішення
пунктом: «У разі пропуску депутатом Житомирської міської ради восьмого
скликання упродовж року більш ніж 25% пленарних засідань та засідань
постійної комісії, членом якої він є, кошти, виділені з місцевого бюджету для
забезпечення потреб територіальних виборчих округів, можуть розподілятися
за рішенням фракції політичної сили, від якої обрано депутата міської ради».
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №419 «Про внесення змін до рішення міської
ради від 24.12.2020 №54 «Про бюджет Житомирської
міської територіальної громади на 2021 рік» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

45. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішень Житомирської міської ради
від 03.03.2011 №62 та від 24.04.2012 №356.
Доповідач: Прохорчук Д.А. – директор департаменту
бюджету та фінансів міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста абзац 1 пункту 4 «Ставки податку»
викласти в редакції: «Ставка податку встановлюється в розмірі 50 відсотків
від чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств Житомирської
міської ради, крім комунального підприємства «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради, для якого ставка становить 0 відсотків до
01.07.2023, визначеного наростаючим підсумком за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста, із соціально-гуманітарних питань:
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абзац 3 пункту 4 «Ставки податку» викласти в редакції: «Використання
чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному фінансовому аудиту
контрольно-аналітичним відділом Житомирської міської ради».
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №420 «Про внесення змін до рішень
Житомирської міської ради від 03.03.2011 №62 та від
24.04.2012 №356» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

46. СЛУХАЛИ:

Про
затвердження
Бюджетного
регламенту
Житомирської міської територіальної громади.
Доповідач: Прохорчук Д.А. – директор департаменту
бюджету та фінансів міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства, з питань житлово-комунального
господарства та інфраструктури міста:
- доповнити Розділ IX Прикінцеві положення пунктом: 9.2 «Учасники
бюджетного процесу організовують внутрішній контроль і
внутрішній аудит відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу
України»;
- пункт 2.2 «Прогноз бюджету складається з врахуванням…»
доповнити виразом: «пропозицій громадськості за результатами
проведених консультацій з громадськістю відповідно до пунктів 1.61.8 цього Регламенту»;
- пункт 3.3 «При складанні проєкту бюджету враховуються…»
доповнити виразом: «пропозиції громадськості за результатами
проведених консультацій з громадськістю відповідно до пунктів 1.61.8 цього Регламенту».
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №421 «Про затвердження Бюджетного
регламенту Житомирської міської територіальної
громади» додається.
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За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
47. СЛУХАЛИ:

Про бюджет Житомирської міської територіальної
громади на 2022 рік.
Доповідач: Прохорчук Д.А. – директор департаменту
бюджету та фінансів міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: передбачити в бюджеті Житомирської
міської територіальної громади на 2022 рік видатки у сумі 11 108 000 грн. на
Міський культурно-спортивний центр;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: передбачити в бюджеті Житомирської
міської територіальної громади на 2022 рік видатки у сумі 150 000 грн. на
надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і
більше років (в розмірі 10,0 тис.грн. на одну особу);
– рекомендацію Погоджувальної ради: передбачити в бюджеті
Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік видатки у сумі
150,0 тис.грн. на надання цільової адресної соціальної матеріальної допомоги
гр. Нетязі Луці Володимировичу на підготовку до участі у XXIV
Дефлімпійських іграх»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: передбачити в бюджеті Житомирської
міської територіальної громади на 2022 рік кошти у сумі 550 000 грн. на
надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (на І
півріччя 2022 року);
– рекомендацію Погоджувальної ради: передбачити в бюджеті
Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік кошти у сумі
236 400 грн. на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– рекомендацію Погоджувальної ради: передбачити в бюджеті
Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік кошти у сумі
500 000 грн. на поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі;
– рекомендацію Погоджувальної ради: передбачити в бюджеті
Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік кошти у сумі
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250 000 грн. на демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих
конструкцій на обʼєктах благоустрою;
– рекомендацію Погоджувальної ради: передбачити в бюджеті
Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік кошти у сумі
48 000 грн. на придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення
контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин
у водні ресурси;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування передбачити в бюджеті
2022 року кошти в сумі 200,0 тис.грн. для оформлення земельних ділянок за
Житомирською міською об’єднаною територіальною громадою з цільовим
призначенням, що передбачено Генеральним планом та планом зонування
території;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: передбачити в бюджеті Житомирської
міської територіальної громади на 2022 рік кошти у сумі 1 200 000 грн. на
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, із соціально-гуманітарних питань, з
питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з
питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста:
передбачити в бюджеті Житомирської міської територіальної громади на
2022 рік видатки у сумі 2 500,0 тис.грн. на внески до статутного капіталу КП
«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради;
– рекомендацію Погоджувальної ради: фінансування заходів,
реалізація яких передбачена за рахунок коштів з державного бюджету,
здійснювати при умові підтвердження такого співфінансування;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури
міста:
передбачити в проєкті бюджету Житомирської міської територіальної
громади на 2022 рік видатки у сумі 55 000,00 тис.грн. на будівництво
багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар
Старий,14-А в м.Житомирі (в т.ч. ПКД).
Фінансування даного заходу здійснювати при умові підтвердження
співфінансування з державного бюджету.
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури
міста:
передбачити в проєкті бюджету Житомирської міської територіальної
громади на 2022 рік видатки у сумі 19 500,00 тис.грн. на будівництво
льодової арени за адресою: м.Житомир, вул. Чуднівська,101-А (в т.ч. ПКД).
Фінансування даного заходу здійснювати при умові підтвердження
співфінансування з державного бюджету.
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– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства, з питань
житлово-комунального
господарства
та
інфраструктури
міста:
передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 500,00 тис. грн на
реконструкцію частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської
міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м.Житомир, Старий
Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД) шляхом перерозподілу з об’єкта: «Будівництво
фізкультурно-спортивних майданчиків за адресою: м. Житомир, Чуднівське
шосе, 3 (в т.ч. ПКД)»;
– рекомендацію Погоджувальної ради: врахувати в проєкті рішення
пропозиції відповідно до проголосованих змін до «Програми «Будівництво
(реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023
роки»;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій:
1) пункт 23 текстової частини викласти в редакції:
«Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомості громади (крім об’єктів державної та
комунальної власності) на 2022 рік:
- 14,77 грн. – для провадження некомерційної діяльності, у тому числі
для проживання фізичних осіб;
- 29,54 грн. – для провадження виробничої діяльності;
- 44,31 грн. – для провадження іншої комерційної діяльності».
2) доповнити проєкт рішення додатком «Положення про стимулювання
заходів з енергозбереження»;
3) врахувати в проєкті рішення обсяг субвенції з обласного та
державного бюджетів.
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, із соціально-гуманітарних питань:
передбачити в доходах та видатках цільового фонду кошти у сумі 1 000 000
грн. за рахунок цільових надходжень від закладів охорони здоров’я
Житомирської міської ради (на функціонування єдиної системи обміну
медичною інформацією закладів охорони здоров'я);
– рекомендацію Погоджувальної ради: врахувати у видатках
бюджету розвитку на 2022 рік перехідні неоплачені видатки 2021 року
відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів;
– рекомендацію Погоджувальної ради доповнити проєкт рішення
пунктом: «У разі пропуску депутатом Житомирської міської ради восьмого
скликання упродовж року більш ніж 25% пленарних засідань та засідань
постійної комісії, членом якої він є, кошти, виділені з місцевого бюджету для
забезпечення потреб територіальних виборчих округів, можуть розподілятися
за рішенням фракції політичної сили, від якої обрано депутата міської ради».
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При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
Ольшанська С.Г.
Зубко Л.М.

Леонченко Н.П.

ВИСТУПИЛИ:
перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Європейська Солідарність», депутатська група «Рівні
можливості», «Міжфракційне депутатське об’єднання «За
духовність, моральність та християнський шлях розвитку
Житомира»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя», депутатська група
«Рівні можливості»).

Депутати міської ради підтримали пропозиції міського голови
Сухомлина С.І.: передбачити в бюджеті Житомирської міської
територіальної громади на 2022 рік видатки у сумі:
– 600,00 тис.грн. на придбання та ремонт тіньових навісів у закладах
дошкільної освіти;
– 3 000,00 тис.грн. на організацію та проведення різдвяних та
новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж,
освітлення новорічних ялинок, придбання, облаштування святкової
ілюмінації, забезпечення святкового оформлення території громади).
Виконавцями даного заходу визначити управління культури міської ради та
управління комунального господарства міської ради.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №422 «Про бюджет Житомирської міської
територіальної громади на 2022 рік» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).

Міський голова Сухомлин С.І. оголосив перерву у пленарному
засіданні.
(перерва)
У залі засідань 26 депутатів міської ради.
48. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін в додаток до рішення Житомирської
міської ради від 03.04.2020 №1822 «Про затвердження
переліків об’єктів нерухомого майна Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади для передачі
в оренду».
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ВИРІШИЛИ:

49. СЛУХАЛИ:

Доповідач: Матвеюк В.В. – директор КП «Регулювання
орендних відносин» Житомирської міської
ради.
Рішення №423 «Про внесення змін в додаток до рішення
Житомирської міської ради від 03.04.2020 №1822 «Про
затвердження переліків об’єктів нерухомого майна
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади для передачі в оренду» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(Рішення прийнято).
Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованих нежитлових приміщень Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади.
Доповідач: Матвеюк В.В. – директор КП «Регулювання
орендних відносин» Житомирської міської
ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань містобудування, архітектури та
землекористування: п.1 додатку, ТОВ «ФЕЯ», вул. Велика Бердичівська, 85 –
виключити вказаний пункт з проєкту рішення;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійних комісій з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій, з питань депутатської діяльності,
регламенту, дотримання законодавства: п.2 дод., ФОП Гуменюк О.В., вул.
Шевченка, 24 – підтримати;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: п.3 ТОВ «Добрі
послуги», вул. Михайла Грушевського, 62-а – підтримати.
При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №424 «Про надання згоди на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованих нежитлових
приміщень
Житомирської
міської
об’єднаної
територіальної громади» додається.
За – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
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50. СЛУХАЛИ:

Про
перелік
об’єктів
Житомирської
міської
територіальної громади, що підлягають та не підлягають
приватизації у 2022 році.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій: включити до переліку об’єктів
Житомирської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у
2022 році нежитлове приміщення за адресою: вул. Небесної Сотні, 15.
При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №425 «Про перелік об’єктів Житомирської
міської територіальної громади, що підлягають та не
підлягають приватизації у 2022 році» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

51. СЛУХАЛИ:

Про приватизацію приміщення перукарні за адресою:
м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 85.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Рішення №426 «Про приватизацію приміщення
перукарні за адресою: м.Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 85» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

52. СЛУХАЛИ:

Про приватизацію приміщення магазину за адресою:
м.Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 11 шляхом
викупу.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №427 «Про приватизацію приміщення магазину

ВИРІШИЛИ:
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за адресою: м.Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 11
шляхом викупу» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(Рішення прийнято).
53. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

54. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

55. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

56. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Про затвердження ціни продажу офісних приміщень за
адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 75.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №428 «Про затвердження ціни продажу офісних
приміщень за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 75»
додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень
будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 135.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №429 «Про затвердження ціни продажу
нежитлових приміщень будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. Покровська, 135» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про
затвердження
ціни продажу нежитлового
приміщення за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 59.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №430 «Про затвердження ціни продажу
нежитлового приміщення за адресою: м.Житомир, вул.
Київська, 59» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про
затвердження
ціни продажу нежитлового
приміщення за адресою: м.Житомир, вул.Київська,102.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №431 «Про затвердження ціни продажу
нежитлового приміщення за адресою: м.Житомир,
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вул.Київська,102» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(Рішення прийнято).
57. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

58. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

59. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

60. СЛУХАЛИ:

Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень
за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 104, орендованих
ПП «Керуюча компанія «Виробниче житлове ремонтноексплуатаційне підприємство №9».
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №432 «Про затвердження ціни продажу
нежитлових приміщень за адресою: м.Житомир, вул.
Київська, 104, орендованих ПП «Керуюча компанія
«Виробниче
житлове
ремонтно-експлуатаційне
підприємство №9» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень
за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 104, орендованих
ТОВ «Юридична фірма «Архбудземреєстр».
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №433 «Про затвердження ціни продажу
нежитлових приміщень за адресою: м.Житомир, вул.
Київська, 104, орендованих ТОВ «Юридична фірма
«Архбудземреєстр» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень
за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 2.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №434 «Про затвердження ціни продажу
нежитлових приміщень за адресою: м.Житомир,
проспект Миру, 2» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про
затвердження
ціни продажу нежитлового
приміщення за адресою: м.Житомир, вул.Чорновола,6а.
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ВИРІШИЛИ:

61. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

62. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

63. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

64. СЛУХАЛИ:

Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №435 «Про затвердження ціни продажу
нежитлового приміщення за адресою: м.Житомир,
вул.Чорновола,6а» додається.
За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).
Про затвердження ціни продажу нежитлових приміщень
за адресою: м.Житомир. вул.Пушкінська,8.
Доповідач: Кравчук О.Б. – начальник відділу по
управлінню та приватизації комунального
майна міської ради.
Рішення №436 «Про затвердження ціни продажу
нежитлових приміщень за адресою: м.Житомир.
вул.Пушкінська,8» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про затвердження детальних планів територій.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №437 «Про затвердження детальних планів
територій» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про надання дозволу на розробку детального плану
території.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №438 «Про надання дозволу на розробку
детального плану території» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про надання юридичній особі комунальної форми
власності згоди на виготовлення технічної документації
із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
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Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування – п.3 дод., вул.
Перемоги, 13, м. Житомир:
- вказати площу земельної ділянки 0,2500 га;
- винести даний пункт в окремий додаток даного проєкту рішення
щодо
надання
КП
«Житомирське
трамвайно-тролейбусне
управління» Житомирської міської ради дозволу на виготовлення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
- назву проєкту рішення викласти в редакції: «Про надання юридичній
особі комунальної форми власності згоди на виготовлення
документації із землеустрою».
При голосуванні: за – 25, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №439 «Про надання юридичній особі
комунальної форми власності згоди на виготовлення
документації із землеустрою» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

65. СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– пропозицію депутата міської ради Янушевича М.В. (фракція
політичної партії «Пропозиція», депутатська група «Міжфракційне
депутатське об’єднання «За духовність, моральність та християнський шлях
розвитку Житомира») доповнити додаток 3 проєкту рішення пунктом:
Євстратенко Л.С., пров. Монолітний, 9;
При голосуванні: за – 22, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 7.
(приймається)
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– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
1) доповнити проєкт рішення пунктом 4 в наступній редакції: «4.
Надати дозвіл громадянам на розроблення проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок згідно з додатком 3»;
2) доповнити проєкт рішення додатком зі списком громадян, яким
надається дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в межах міста Житомира для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (02.01):
- Сукачев М.П., вул. Барашівська, 8-б;
- Сарнавський В.В., вул. Покровська
- Севрук Є.І., вул.Каракульна,16-а
- Золіна О.М., пров. Крашевського, 6
3) привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення;
4) перший абзац пункту 3 викласти в наступній редакції: «Громадянам,
яким надано дозвіл на розроблення документацій із землеустрою та оплату
робіт із землеустрою звернутися до суб’єктів господарювання, які є
розробниками документації із землеустрою відповідно до ст.26 Закону
України «Про землеустрій», для замовлення робіт із землеустрою».
5) назву проєкту рішення викласти в редакції «Про надання дозволу на
розроблення документацій із землеустрою».
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування доповнити новий
додаток проєкту рішення пунктом: Ніколаєв А.А., ріг вулиць Северина
Наливайка та Петра Калнишевського;
– рекомендацію Погоджувальної ради не доповнювати новий додаток
проєкту рішення пунктами:
- Гончарук В.Г., вул. Євгена Рихліка;
- Трофимов Д.В., пров. Річковий.
При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №440 «Про надання дозволу на розроблення
документацій із землеустрою» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

66. СЛУХАЛИ:

Про надання громадянам дозволів на розроблення
технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості).
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
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Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування зняти з розгляду сесії на
довивчення:
- п.1 дод., Гончарук В.Б., вул. Героїв Крут, 37
- п.3 дод., Білічак О.А., вул. Олександра Олеся, 35
- п.4 дод., Мацієвська Т.В., вул. Олени Теліги, 54
- п.5 дод., Заічківський Г.Л., пров. 1-й Кривий, 11-б
- п.9 дод., Якобчук Р.Б., вул. Перемоги, 97-б
- п.10 дод., Зарицька Г.Г., вул. Кам’янська, 3-а
- п.11 дод., Соломенюк С.В., вул. Соснова, 37
- п.12 дод., Соломенюк С.В., вул. Соснова, 37
- п.13 дод., Дубова Т.Ю., вул. Івана Гонти, 19
- п.14 дод., Вознюк Т.В., пров. 1-й Льва Толстого, 29/17
– рекомендацію Погоджувальної ради: п.8 дод., Туманевич Л.К.,
вул.Піщана, 30 – підтримати;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування доповнити додаток
проєкту рішення пунктом: Самчук В.М., пров. 1 Бердичівський, 7.
При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №441 «Про надання громадянам дозволів на
розроблення технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

67. СЛУХАЛИ:

Про відмову громадянам у наданні дозволів на
розроблення документацій із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №442 «Про відмову громадянам у наданні
дозволів на розроблення документацій із землеустрою»
додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

68. СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо впорядкування території для
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ВИРІШИЛИ:

69. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

70. СЛУХАЛИ:

містобудівних потреб.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №443 «Про надання дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо впорядкування території для
містобудівних потреб» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про внесення змін до рішення міської ради від
28.09.2017 №768.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №444 «Про внесення змін до рішення міської
ради від 28.09.2017 №768» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про затвердження проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачу їх у власність
і користування громадянам із земель житлової та
громадської забудови.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування зняти з розгляду сесії на
довивчення:
- п.1 дод., Баліцька М.М., пров. 5-й Лісний, 31
- п.4 дод., Андреєв-Лаврентьєва Н.В., вул. Радивілівська, 82/14.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №445 «Про затвердження проєктів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у
власність і користування громадянам із земель житлової
та громадської забудови» додається.
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За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).
71. СЛУХАЛИ:

Про уточнення місць розташування земельних ділянок,
які перебувають у власності або користуванні громадян.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: п.1 дод.2, Палій Н.П.,
уточнене місце розташування земельної ділянки вул. Велика Бердичівська,
65-б – уточнити місце розташування земельної ділянки, які перебуває у
користуванні громадянки, та перенести в додаток 1 даного проєкту рішення.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №446 «Про уточнення місць розташування
земельних ділянок, які перебувають у власності або
користуванні громадян» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

72. СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо впорядкування території для
містобудівних потреб в місті Житомирі.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(приймається)
– пропозицію депутата міської ради Скоропада І.М. (фракція
політичної партії «Сила і Честь»): доповнити проєкт рішення додатком щодо
надання ТОВ «Житомирм’ясопродукт» дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7000
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га за адресою: пров. Оздоровчий, 7, цільове призначення земельної ділянки –
для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №447 «Про надання дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо впорядкування території для
містобудівних потреб в місті Житомирі» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(Рішення прийнято).

73. СЛУХАЛИ:

Про припинення права користування, надання права
користування земельними ділянками та затвердження
документацій із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– пропозицію депутата міської ради Янушевича М.В. (фракція
політичної партії «Пропозиція», депутатська група «Міжфракційне
депутатське об’єднання «За духовність, моральність та християнський шлях
розвитку Житомира») доповнити додаток 1 проєкту рішення пунктом: ФОП
Кот О.Л., вул. Покровська, 145;
При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: надати ТОВ «Кліар
Енерджі-Житомир» в оренду земельну ділянку терміном на 25 років. За
умови не здачі об’єкта в експлуатацію протягом двох років з дати прийняття
цього рішення, скоротити термін оренди до трьох років.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.5 дод.3, ТОВ «Шалений молот», вул. Кооперативна, 11 м. Житомир
– зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.2 дод.4, ОСББ «Мистецький», бульвар Старий, 12 м.Житомир –
зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.3 дод.4, ПрАТ «Атмашбуд», вул. Сергія Параджанова, 87 м.
Житомир – зняти з розгляду сесії на довивчення;
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- п.4 дод.4, ОСББ «Київська-44», вул. Київська, 44 м.Житомир – зняти
з розгляду сесії на довивчення;
- доповнити додаток 3 проєкту рішення пунктом: Панченко І.М.,
просп. Незалежності, 61Д;
- доповнити додаток 4 проєкту рішення пунктами: Релігійна
організація «Релігійна громада церкви Євангельських Християнбаптистів «Компас» м.Житомир Житомирської області, вул.
Київська, 60-а; КП «Парк» Житомирської міської ради, шосе
Чуднівське,3; КП «Парк» Житомирської міської ради, шосе
Чуднівське,3;
- доповнити проєкт рішення додатком щодо земельної ділянки, на яку
затверджується технічна документація із землеустрою щодо
інвентаризації земель: Житомирська міська об’єднана територіальна
громада в особі Житомирської міської ради., вул. Жуйка, 12;
- доповнити текстову частину проєкту рішення пунктом 5 наступного
змісту: «5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель відповідно до додатка 5»;
- привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення «Про припинення права користування, надання
права користування земельними ділянками та
затвердження документацій із землеустрою» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

74. СЛУХАЛИ:

Про затвердження документацій із землеустрою та
надання права користування земельними ділянками.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали пропозицію міського голови
Сухомлина С.І.: прийняти вказаний проєкт рішення «за основу».
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
Півоварова С.І.

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція політичної
«Опозиційна платформа - за життя»).

партії

Депутати міської ради підтримали:
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
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- п.1 дод.4, ПП «Буд-Маш», вул. Покровська, 48 м. Житомир – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- доповнити текстову частину проєкту рішення пунктом 2 наступного
змісту: «2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки відповідно до додатка 2»;
- доповнити проєкт рішення додатком щодо земельної ділянки, на яку
затверджується технічна документація із землеустрою щодо її
поділу: Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі
Житомирської міської ради, вул. Жуйка, 12;
- доповнити додаток «Суб’єкти земельних відносин, яким надається
право користування земельними ділянками на підставі технічних
документацій із землеустрою щодо поділу» пунктом: ТОВ «Кліар
Енерджі-Житомир», вул.Жуйка, 12;
- привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення і
додатків до проєкту рішення.
– рекомендацію Погоджувальної ради:
- доповнити додаток «Земельні ділянки, на які затверджуються
технічні документації із землеустрою щодо їх поділу» пунктом:
Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі
Житомирської міської ради, вул. Чуднівська, 103;
- доповнити додаток «Суб’єкти земельних відносин, яким надається
право користування земельними ділянками на підставі технічних
документацій із землеустрою щодо поділу» пунктом: Державний
університет «Житомирська політехніка», вул. Чуднівська, 103.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: надати ТОВ «Кліар
Енерджі-Житомир» в оренду земельну ділянку терміном на 25 років. За
умови не здачі об’єкта в експлуатацію протягом двох років з дати прийняття
цього рішення, скоротити термін оренди до трьох років.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення
«Про
затвердження
документацій
із
землеустрою та надання права користування земельними
ділянками» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

Депутати міської ради підтримали пропозицію міського голови
Сухомлина С.І.: повторно розглянути проєкт рішення «Про затвердження
документацій із землеустрою та надання права користування земельними
ділянками».
При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 6.
(приймається)
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75. СЛУХАЛИ:

Про затвердження документацій із землеустрою та
надання права користування земельними ділянками.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.1 дод.4, ПП «Буд-Маш», вул. Покровська, 48 м. Житомир – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- доповнити текстову частину проєкту рішення пунктом 2 наступного
змісту: «2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки відповідно до додатка 2»;
- доповнити проєкт рішення додатком щодо земельної ділянки, на яку
затверджується технічна документація із землеустрою щодо її
поділу: Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі
Житомирської міської ради, вул. Жуйка, 12;
- доповнити додаток «Суб’єкти земельних відносин, яким надається
право користування земельними ділянками на підставі технічних
документацій із землеустрою щодо поділу» пунктом: ТОВ «Кліар
Енерджі-Житомир», вул.Жуйка, 12;
- привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення і
додатків до проєкту рішення.
– рекомендацію Погоджувальної ради:
- доповнити додаток «Земельні ділянки, на які затверджуються
технічні документації із землеустрою щодо їх поділу» пунктом:
Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі
Житомирської міської ради, вул. Чуднівська, 103;
- доповнити додаток «Суб’єкти земельних відносин, яким надається
право користування земельними ділянками на підставі технічних
документацій із землеустрою щодо поділу» пунктом: Державний
університет «Житомирська політехніка», вул. Чуднівська, 103.
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: надати ТОВ «Кліар
Енерджі-Житомир» в оренду земельну ділянку терміном на 25 років. За
умови не здачі об’єкта в експлуатацію протягом двох років з дати прийняття
цього рішення, скоротити термін оренди до трьох років.
При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 7.
(приймається)
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– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: підписати вказане
рішення після отримання кадастрового номеру земельної ділянки за адресою:
вул. Чуднівська, 101-а;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– пропозицію депутата міської ради Леонченко Н.П. (фракція
політичної партії «Опозиційна платформа - за життя», депутатська група
«Рівні можливості»): протягом терміну, визначеного чинним законодавством
на підписання рішення, отримати кадастровий номер на земельну ділянку за
адресою: вул. Чуднівська, 101-а. У разі відсутності кадастрового номеру –
виключити з проєкту рішення вказаний пункт.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення № 448 «Про затвердження документацій із
землеустрою та надання права користування земельними
ділянками» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(Рішення прийнято).

Депутати міської ради підтримали пропозицію міського голови
Сухомлина С.І.: повторно розглянути проєкт рішення «Про припинення
права користування, надання права користування земельними ділянками та
затвердження документацій із землеустрою».
При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 7.
(приймається)
76. СЛУХАЛИ:

Про припинення права користування, надання права
користування земельними ділянками та затвердження
документацій із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутат міської ради Півоварова С.І. (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя») повідомила про конфлікт інтересів.
Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
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- п.5 дод.3, ТОВ «Шалений молот», вул. Кооперативна, 11 м. Житомир
– зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.2 дод.4, ОСББ «Мистецький», бульвар Старий, 12 м.Житомир –
зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.3 дод.4, ПрАТ «Атмашбуд», вул. Сергія Параджанова, 87 м.
Житомир – зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.4 дод.4, ОСББ «Київська-44», вул. Київська, 44 м.Житомир – зняти
з розгляду сесії на довивчення;
- доповнити додаток 3 проєкту рішення пунктом: Панченко І.М.,
просп. Незалежності, 61Д;
- доповнити додаток 4 проєкту рішення пунктами: Релігійна
організація «Релігійна громада церкви Євангельських Християнбаптистів «Компас» м.Житомир Житомирської області, вул.
Київська, 60-а; КП «Парк» Житомирської міської ради, шосе
Чуднівське,3; КП «Парк» Житомирської міської ради, шосе
Чуднівське,3;
- доповнити проєкт рішення додатком щодо земельної ділянки, на яку
затверджується технічна документація із землеустрою щодо
інвентаризації земель: Житомирська міська об’єднана територіальна
громада в особі Житомирської міської ради., вул. Жуйка, 12;
- доповнити текстову частину проєкту рішення пунктом 5 наступного
змісту: «5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель відповідно до додатка 5»;
- привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення.
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: надати ТОВ «Кліар
Енерджі-Житомир» в оренду земельну ділянку терміном на 25 років. За
умови не здачі об’єкта в експлуатацію протягом двох років з дати прийняття
цього рішення, скоротити термін оренди до трьох років.
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– пропозицію депутата міської ради Янушевича М.В. (фракція
політичної партії «Пропозиція», депутатська група «Міжфракційне
депутатське об’єднання «За духовність, моральність та християнський шлях
розвитку Житомира») доповнити додаток 1 проєкту рішення пунктом: ФОП
Кот О.Л., вул. Покровська, 145.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №449 «Про припинення права користування,
надання права користування земельними ділянками та
затвердження документацій із землеустрою» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(Рішення прийнято).
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77. СЛУХАЛИ:

Про розгляд звернень стосовно надання дозволу на
розроблення документації із землеустрою на території
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.4 дод.1, Залізнюк В.О., с.Вереси, вул. Садова,16 – зняти з розгляду
сесії;
- п.5 дод.1, Залізнюк В.О., с.Вереси, вул. Садова,16 – зняти з розгляду
сесії.
При голосуванні: за – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №450 «Про розгляд звернень стосовно надання
дозволу на розроблення документації із землеустрою на
території
Житомирської
міської
об’єднаної
територіальної громади» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

78. СЛУХАЛИ:

Про затвердження проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачу вільних
земельних ділянок у власність громадянам на території
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
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- п.2 дод.1, Трибель З.Ф., м.Житомир проїзд Свободи,19 – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- п.6 дод.1, Солоденко О.О., м.Житомир вул. Багратіонівська,11 –
зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.7 дод.1, Умінський О.Ф., м.Житомир вул. Лісна, 59-а – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- доповнити додаток 1 проєкту рішення пунктами: Осадчук А.Б, вул.
Покровська, 118; Петров О.Л., вул. Фруктова, 21; Бондар В.В., вул.
Петра Калнишевського, 19-б; Кєларєв В.В., вул. Покровська, 220-г.
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №451 «Про затвердження проєктів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та передачу вільних
земельних ділянок у власність громадянам на території
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

79. СЛУХАЛИ:

Про
затвердження
технічної
документації
із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою
передачі її у власність та уточнення місця розташування
земельних ділянок, які перебувають у власності
громадян.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення
№452
«Про
затвердження
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з метою передачі її у власність та уточнення
місця розташування земельних ділянок, які перебувають
у власності громадян» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

80. СЛУХАЛИ:

Про надання юридичним та фізичним особам згоди на
виготовлення технічних документацій із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
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Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.4 дод.1, ТОВ «Житомиртекстиль», вул. Металістів, 7 – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- п.5 дод.1, КАТП 0662 Житомирскього обласного об’єднання по
агропромисловому будівництву «Житомироблагропромбуд», вул.
Промислова, 22 – зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.2 дод.2, ФОП Брох В.Д., вул. Бялика, 10 – зняти з розгляду сесії на
довивчення;
- п.3 дод.2, СП «Техноцентр», вул. Малинська, 6 – зняти з розгляду
сесії на довивчення;
- п.7 дод.2, ПрАТ «Житомирагротехніка», шосе Київське, 19 – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- доповнити додаток 1 пунктом: ТОВ «Імперіал-2010», вул. Ольжича,
9;
- доповнити додаток 2 пунктом: КП «Житомиртеплокомунененерго»
Житомирської міської ради, шосе Київське, 19.
– рекомендацію постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування: п.2 дод.1, ВАТ «Будівництво. Матеріали.
Технології», вул. Заводська, 4 – зняти з розгляду сесії на довивчення.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №453 «Про надання юридичним та фізичним
особам згоди на виготовлення технічних документацій із
землеустрою» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

81. СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу громадянам на розроблення
проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №454 «Про надання дозволу громадянам на
розроблення проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:
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82. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

83. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін в детальний план території.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №455 «Про внесення змін в детальний план
території» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).
Про поновлення договорів оренди землі суб’єктам
господарювання.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.3 дод., ФОП Голимбевський С.Й., просп. Миру, 21 – підтримати та
прописати умову «без права капітального будівництва»;
- п.5 дод., ФОП Сахневич М.П., майдан Смолянський, 8 – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- п.7 дод., ТОВ «Цемінвест», просп. Незалежності, 79 – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- п.14 дод., Підприємство об’єднання громадян «Житомирське учбововиробниче підприємство Українського товариства сліпих», вул.
Транспортна, 4 – зняти з розгляду сесії на довивчення.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №456 «Про поновлення договорів оренди землі
суб’єктам господарювання» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

84. СЛУХАЛИ:

Про затвердження документацій із землеустрою та
передачу земельних ділянок у власність та користування
громадянам у м.Житомирі із земель житлової та
громадської забудови.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
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Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування доповнити додаток 4
пунктом: Омельчук О.В., пров. Річковий, 21.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №457 «Про затвердження документацій із
землеустрою та передачу земельних ділянок у власність
та користування громадянам у м.Житомирі із земель
житлової та громадської забудови» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

85. СЛУХАЛИ:

Про розроблення Комплексного плану просторового
розвитку території Житомирської міської територіальної
громади Житомирського району Житомирської області.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №458 «Про розроблення Комплексного плану
просторового розвитку території Житомирської міської
територіальної
громади
Житомирського
району
Житомирської області» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

86. СЛУХАЛИ:

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.Житомирі.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
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– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.45 дод.1, Сарафенюк К.І., вул. Героїв Крут, 49 – зняти з розгляду
сесії на довивчення;
- п.46 дод.1, Першко М.І., вул. Вітрука,10-а – зняти з розгляду сесії на
довивчення;
- п.54 дод.1, Юрченко В.М., вул. Івана Мазепи,164 – зняти з розгляду
сесії на довивчення.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення
№459
«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.Житомирі» додається.
За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

87. СЛУХАЛИ:

Про затвердження документацій із землеустрою та
припинення права користування земельними ділянками.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– пропозицію депутата міської ради Янушевича М.В. (фракція
політичної партії «Пропозиція», депутатська група «Міжфракційне
депутатське об’єднання «За духовність, моральність та християнський шлях
розвитку Житомира») доповнити додаток 2 проєкту рішення пунктом:
Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі Житомирської
міської ради, вул. Кооперативна, 8-а;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.1 дод.1, ФОП Зюзіков С.О., вул. Бориса Лятошинського, 16 – зняти
з розгляду сесії на довивчення;
- п.1 дод.3, Житомирська міська об’єднана територіальна громада в
особі Житомирської міської ради, вул. Хлібна, 22-б – затвердити
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проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення, але не
передавати в постійне користування земельну ділянку;
- доповнити додаток 1 пунктом: ФОП Умінський А.В., вул. Лесі
Українки, 43;
- доповнити додаток 3 пунктом: ПП «Форум», майдан Перемоги, 10.
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №460 «Про затвердження документацій із
землеустрою та припинення права користування
земельними ділянками» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

88. СЛУХАЛИ:

Про надання юридичним та фізичним особам дозволів на
розроблення проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради: п.1 дод.1, Виробничий
геоекологічний кооператив «Біосфера», вул. Сергія Параджанова, 131 – зняти
з розгляду сесії на довивчення;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.2 дод.1, ФОП Вечір В.І., пров. 2-Польовий, 11-а – зняти з розгляду
сесії на довивчення;
- п.2 дод.3, ТОВ «Інвест-Плюс», вул. Героїв Крут, 54 – зняти з
розгляду сесії на довивчення;
- доповнити текстову частину проєкту рішення підпунктом 1.5.
наступного змісту: «1.5. Юридичній особі на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою
встановлення земельного сервітуту згідно з додатком»;
- доповнити проєкт рішення додатком стосовно юридичної особи, якій
надається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного
сервітуту: АТ «Житомиробленерго», вул. Промислова, м. Житомир;
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- доповнити додаток 1 пунктами: ФОП Рашевець М.Р., проїзд
Академіка Тутковського, 6-в; Юхимчук Н.В., вул. Івана Кочерги, 2-в;
Лаговський І.В., вул. Покровська, 16-г, с.Вереси;
- доповнити додаток 2 пунктом: Житомирська міська об’єднана
територіальна громада в особі Житомирської міської ради, в районі
Соколовського кар’єру;
- доповнити текстову частину пункту 1 проєкту рішення підпунктом
1.6. наступного змісту: «1.6. Житомирській міській об’єднаній
територіальній громаді на розроблення проєкту землеустрою щодо
організації і встановлення меж земель водного фонду та
водоохоронних зон»;
- привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту рішення;
- пункт 3 проєкту рішення викласти в наступній редакції:
«Юридичним та фізичним особам, яким надано дозволи на
розроблення документації із землеустрою, звернутися до суб’єктів
господарської діяльності, які є розробниками документації із
землеустрою відповідно до ст.26 Закону України «Про землеустрій»,
для проведення робіт із землеустрою. Виготовлення документації із
землеустрою є комерційним ризиком особи, яка оплачує такі
роботи»;
- назву проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Про надання
юридичними та фізичним особам дозволів на розроблення проєктів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та організації і
встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон».
При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №461 «Про надання юридичними та фізичним
особам дозволів на розроблення проєктів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та організації і
встановлення меж земель водного фонду та
водоохоронних зон» додається.
За – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).

89. СЛУХАЛИ:

Про розгляд звернень юридичних та фізичних осіб
стосовно надання згоди на виготовлення технічних
документацій із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
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При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
- п.1 дод.1, ТДВ «Житомироблпаливо», просп. Незалежності, 63-а –
зняти з розгляду сесії на довивчення;
- п.1 дод.3, ТОВ «Рентзем», на території Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади Житомирського району (за
межами населених пунктів) – зняти з розгляду сесії на довивчення;
- доповнити додаток 1 пунктом: ПП «Офісний центр», вул. Перемоги,
54;
- доповнити додаток 2 пунктом: Житомирська міська об’єднана
територіальна громада в особі Житомирської міської ради,
Житомирська область, Житомирський район, Березівська сільська
рада.
При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №462 «Про розгляд звернень юридичних та
фізичних осіб стосовно надання згоди на виготовлення
технічних документацій із землеустрою» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

90. СЛУХАЛИ:

Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо
передачі в комунальну власність Житомирській міській
об’єднаній територіальній громаді земельних ділянок, на
яких розташовані об’єкти комунальної власності
(житлові будинки).
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №463 «Про звернення до Кабінету Міністрів
України щодо передачі в комунальну власність
Житомирській міській об’єднаній територіальній
громаді земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
комунальної власності (житлові будинки)» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

91. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін в містобудівну документацію
м.Житомира.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення №464 «Про внесення змін в містобудівну
документацію м.Житомира» додається.
За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(Рішення прийнято).

92. СЛУХАЛИ:

Про відмову суб’єктам земельних відносин у наданні
дозволів на розроблення документацій із землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №465 «Про відмову суб’єктам земельних
відносин у наданні дозволів на розроблення
документацій із землеустрою» додається.
За – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 6.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

93. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

94. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

95. СЛУХАЛИ:

Про поновлення громадянам договорів оренди землі.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №466 «Про поновлення громадянам договорів
оренди землі» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(Рішення прийнято).
Про зміну санітарно-захисної зони в Плані зонування
м.Житомира.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
Рішення №467 «Про зміну санітарно-захисної зони в
Плані зонування м.Житомира» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
Про надання права користування земельними ділянками.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
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– рекомендацію Погоджувальної ради:
- п.2 дод., Яремчук О.В., пров. Річковий, 19-б – зняти з розгляду сесії
на довивчення;
- п.3 дод., Багатирчук О.О., пров. Річковий, 19-б – зняти з розгляду
сесії на довивчення;
- п.4 дод., Багатирчук О.О., пров. Річковий, 19-б – зняти з розгляду
сесії на довивчення;
- п.5 дод., Багатирчук О.О., пров. Річковий, 19-б – зняти з розгляду
сесії на довивчення.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4.
(приймається)
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: п.11 дод., ОК «ЖБК
«Захисник-2021», вул. Героїв Десантників, 19 – підтримати.
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №468 «Про надання права користування
земельними ділянками» додається.
За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 6.
(Рішення прийнято).

96. СЛУХАЛИ:

Про розгляд звернень юридичних осіб стосовно надання
дозволів на виготовлення технічних документацій із
землеустрою.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування доповнити додаток 2
пунктами:
- Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі
Житомирської міської ради, просп. Миру, 39-б, м.Житомир;
- Житомирська міська об’єднана територіальна громада в особі
Житомирської міської ради, в районі шосе Київське, 44-д.
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №469 «Про розгляд звернень юридичних осіб
стосовно надання дозволів на виготовлення технічних
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документацій із землеустрою» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).
97. СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу суб’єктам земельних відносин на
проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок несільськогосподарського призначення в
м.Житомирі.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.

Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради: п.4 дод., Багатопрофільне
ТОВ «Кам’янка», уточнити місце розташування земельної ділянки, а саме:
просп. Миру, 22б (попередньо: просп. Миру, 22) – відмовити;
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування доповнити додаток
пунктами:
- ФОП Кучик В.В., просп. Миру, 5-б;
- Власюк Т.І., вул. Київська, 102;
- ТОВ «Промбудпостач Плюс», вул. Авіаторів,9;
- ПП «Житомирська преса», вул. Чорновола, 8;
- ФОП Кот О.Л., вул. Покровська, 145.
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №470 «Про надання дозволу суб’єктам
земельних відносин на проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в м.Житомирі» додається.
За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(Рішення прийнято).

98. СЛУХАЛИ:

Про продаж суб’єктам земельних відносин земельних
ділянок несільськогосподарського призначення в м.
Житомирі, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна
заявників.
Доповідач: Блажиєвський І.Й. – директор департаменту
містобудування та земельних відносин
міської ради.
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Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний
проєкт рішення «за основу»;
При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: додаток 1 щодо
продажу ТОВ «Яркон» земельної ділянки за адресою: вул. Промислова, 15 –
підтримати;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: додаток 2 щодо
продажу ТОВ «Яркон» земельної ділянки за адресою: вул. Промислова, 15 –
підтримати;
При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: додаток 9 щодо
продажу ТОВ «КОМПАНІЯ НОВА-ГРУП» земельної ділянки за адресою:
вул. Гранітна, 16 – підтримати;
При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: додаток 11 щодо
продажу ТОВ «КОНСТРУКТИВ БУД» земельної ділянки за адресою: вул.
Старовільська, 23 – підтримати.
При голосуванні: за – 30, проти – 2, утримались – 0, не голосували – 3.
(приймається)
Черниш Є.М.

ВИСТУПИЛИ:
директор юридичного департаменту міської ради.

Депутати міської ради не підтримали рекомендацію Погоджувальної
ради та постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування: доповнити проєкт рішення додатком щодо продажу ТОВ
«Веборже» земельної ділянки за адресою вул. Троянівська, 3.
При голосуванні: за – 21, проти – 0, утримались – 5, не голосували – 10.
(не приймається)
Депутати міської ради підтримали:
– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: повторно розглянути
питання стосовно доповнення проєкту рішення додатком щодо продажу ТОВ
«Веборже» земельної ділянки за адресою вул. Троянівська, 3;
При голосуванні: за – 26, проти – 0, утримались – 3, не голосували – 6.
(приймається)
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– рекомендацію Погоджувальної ради та постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування: доповнити проєкт
рішення додатком щодо продажу ТОВ «Веборже» земельної ділянки за
адресою вул. Троянівська, 3.
При голосуванні: за – 23, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 9.
(приймається)
ВИРІШИЛИ:

Рішення №471 «Про продаж суб’єктам земельних
відносин земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в м. Житомирі, на яких розміщені об’єкти
нерухомого майна заявників» додається.
За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5.
(Рішення прийнято).

99. СЛУХАЛИ:

Про звіт міського голови щодо здійснення державної
регуляторної
політики
виконавчими
органами
Житомирської міської ради у 2020 році.
Доповідач: Сухомлин С.І. – Житомирський міський
голова.
Рішення №472 «Про звіт міського голови щодо
здійснення
державної
регуляторної
політики
виконавчими органами Житомирської міської ради у
2020 році» додається.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
(Рішення прийнято).

ВИРІШИЛИ:

100. РІЗНЕ
Інформація про результати діяльності Житомирської
100.1 СЛУХАЛИ: місцевої прокуратури на території Житомирської міської
територіальної громади за 2021 рік.
Доповідач: Башинський О.О. – керівник Житомирської
окружної
прокуратури
Житомирської
області
Цимбалюк Л.В.
Горай О.С.
Мойсеєв Ю.В.
ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і
Честь»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Європейська Солідарність»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція»)
Інформацію прийняти до відома та відзначити керівника
Житомирської окружної прокуратури Житомирської
області відзнакою Житомирської міської ради.
За – 34, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
(Рішення прийнято).
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ВИСТУПИЛИ:
Горай О.С.
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Європейська Солідарність»);
Клімінський В.А. секретар міської ради, депутат міської ради (фракція
політичної партії «Слуга народу», депутатська група
«Рівні можливості»).
100.2 СЛУХАЛИ: Звернення щодо неприпустимості набрання чинності
проєктом закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних
надходжень» (реєстр .№ВР 5600).
Доповідач: Горай О.С. – депутат міської ради.
Депутати міської ради підтримали пропозицію міського голови
Сухомлина С.І.: прийняти вказаний проєкт рішення «за основу».
При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 6.
(приймається)
Янушевич Л.П.
Мойсеєв Ю.В.
Горай О.С.
Леонченко Н.П.

ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
депутат міської ради (фракція ВО «Батьківщина»,
депутатська група «Рівні можливості»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Пропозиція»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Європейська Солідарність»);
депутат міської ради (фракція політичної партії
«Опозиційна платформа - за життя», депутатська група
«Рівні можливості»).
Рішення №473 «Про направлення звернення до
Верховної Ради України та Президента України»
додається.
За – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 6.
(Рішення прийнято).

Міський голова Сухомлин С.І. подякував за роботу та оголосив
п’ятнадцяту сесію Житомирської міської ради закритою.
Секретар міської ради

Віктор КЛІМІНСЬКИЙ

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН
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Примітка: до протоколу додаються
– табель реєстрації видачі та повернення карток для голосування
депутатів міської ради;
– протокол №15 «Про обрання голови секретаріату, утвореного на 15-й
сесії Житомирської міської ради восьмого скликання;
– результати поіменних голосувань по всім питанням та пропозиціям.

Виконавець.: Лілія Степанюк
48 11 79
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