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УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П Р О Т О К О Л 
 

21 (позачергової) сесії ради        8 скликання  

02. 09. 2022   м.Житомир 

 

 

Усього обрано депутатів – 42  

Присутні на сесії – 32: Гладка І.В., Горай О.С., Гудзь П.А., Журавська 

О.Л., Зубко Л.М., Іванкевич С.Л., Карпінський Г.І., Кварацхеліа Г.І., 

Клімінський В.А. (секретар міської ради), Ковалюк Н.Д., Колесник С.В., 

Кучик В.К., Леонченко Н.П., Ліскі В.І., Мартинчук І.В., Мойсеєв Ю.В., 

Молодецька К.В., Онопрієнко Т.М., Павлусенко Л.В., Пидюра С.М., Ражев 

А.В., Ракович О.І., Розенблат О.С., Самборський Ю.А., Скоропад І.М., 

Цимбалюк Л.В., Шевченко В.Р., Шевчук О.А., Шиманська Г.С., Юрчук О.О., 

Янушевич Л.П., Янушевич М.В. 

Відсутні на сесії – 10: Гринчук С.О., Євдокимов В.В., Кропивницька 

Л.Г., Півоварова С.І., Порядін О.С., Умінський А.В., Федорова В.Р., 

Харченко О.А., Чередніченко Л.В., Черняхович О.М. 

 

Головуючий на сесії – Сухомлин С.І., міський голова. 

 

Присутні: 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 засобів масової інформації та 

громади міста. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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»). 

 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату. 

 Пропозиція депутата міської ради Онопрієнко Т.М.  

(фракція політичної партії «Пропозиція», депутатська 

група «Рівні можливості»). 
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ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату депутатів міської ради: 

Скоропада І.М. (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»), Іванкевича С.Л. (фракція політичної партії 

«Слуга народу»), Янушевич Л.П. (фракція ВО 

«Батьківщина», депутатська група «Рівні можливості»). 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не 

голосували – 1 (Приймається) 

 

СЛУХАЛИ: Протокол №21 «Про обрання голови секретаріату, 

утвореного на 21-й (позачерговій) сесії Житомирської 

міської ради восьмого скликання». 

 Доповідач: Янушевич Л.П. – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол №21 «Про обрання голови 

секретаріату, утвореного на 21-й (позачерговій) сесії 

Житомирської міської ради восьмого скликання» 

(протокол додається). 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не 

голосували – 1 (Приймається) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про оголошення, заяви, повідомлення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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»). 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний двадцять першої (позачергової) сесії 

міської ради восьмого скликання. 
 

Депутати міської ради підтримали пропозиції міського голови 

Сухомлина С.І.: 
1) прийняти порядок денний «за основу»; 

При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. 

(приймається) 

2) включити до порядку денного проєкт рішення «Про укладення 

Меморандуму про партнерство та співпрацю»; 

При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. 

(приймається) 
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3) включити до порядку денного проєкт рішення «Про надання 

поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради»; 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

4) включити до порядку денного проєкт рішення «Про затвердження 

детального плану території»; 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

5) включити до порядку денного проєкт рішення «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний двадцять першої 

(позачергової) сесії міської ради восьмого скликання. 
 

1. Про затвердження Положення про наглядову (піклувальну) раду закладів 

загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади.  

2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Черниш Євгеній Миколайович – директор 

юридичного департаменту міської ради 

3. Про зміну найменування закладів загальної середньої освіти 

Житомирської міської територіальної громади. 

Доповідач: Арендарчук Валентин Васильович – директор  

департаменту освіти міської ради 

4. Про внесення змін до міської цільової Програми «Ефективна влада. 

Конкурентне місто» Житомирської об’єднаної міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки». 

Доповідач: Скороход Віталій Володимирович – начальник 

управління звернень та діловодства міської ради 

5. Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Дідківський Микола Васильович – начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради. 

6. Про погодження комунальному підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради укладання 

договорів на реструктуризацію заборгованості за спожитий природний 

газ. 

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

комунального господарства Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 роки. 

Доповідач: Марцун Олександр Васильович – начальник 

управління комунального господарства міської 

ради. 
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8. 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. 

9. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади квартир.  

Доповідач: Гуменюк Андрій Віталійович – начальник 

управління житлового господарства міської 

ради. 

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

транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді 

на 2018-2024 роки. 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки. 

12. Про внесення та затвердження змін до Статуту комунального 

підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» 

Житомирської міської ради.  

13. Про відновлення дорожнього покриття вулиці Київської в м. Житомирі. 

Доповідач: Єрмаков Микола Миколайович – в.о. 

начальника управління транспорту і зв’язку 

міської ради.   

14. Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Сичова Вікторія Миколаївна – директор 

департаменту економічного розвитку міської 

ради 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №422 «Про 

бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідач: Прохорчук Діна Ансарівна – директор 

департаменту бюджету та фінансів міської ради 

16. Про укладення Меморандуму про партнерство та співпрацю. 

Доповідач: Черниш Євгеній Миколайович – директор 

юридичного департаменту міської ради  

17. Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської. 

Доповідач: Марцун Олександр Васильович – начальник 

управління комунального господарства міської 

ради 

18. Про затвердження детального плану території. 

19. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

Доповідач: Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради. 
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При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про наглядову 

(піклувальну) раду закладів загальної середньої освіти 

Житомирської міської територіальної громади. 

 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 – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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»); 

Цимбалюк Л.В. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»); 

Горай О.С. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Європейська Солідарність»); 

Леонченко Н.П. депутат міської ради (позафракційна, депутатська група 

«Рівні можливості»). 

 

Депутат міської ради Цимбалюк Л.В. (фракція політичної партії «Сила 

і Честь») внесла пропозицію виключити з Положення про наглядову 

(піклувальну) раду закладів загальної середньої освіти Житомирської міської 

територіальної громади пункт 2.2.4 «Запобігання дитячої бездоглядності».   

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається)  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Леонченко Н.П. депутат міської ради (позафракційна, депутатська група 

«Рівні можливості»); 

Мойсеєв Ю.В. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Пропозиція»); 

Зубко Л.М. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Європейська Солідарність», депутатська група «Рівні 
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можливості», «Міжфракційне депутатське об’єднання «За 

духовність, моральність та християнський шлях розвитку 

Житомира»). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №555 «Про затвердження Положення про 

наглядову (піклувальну) раду закладів загальної 

середньої освіти Житомирської міської територіальної 

громади» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(Рішення прийнято). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови. 

 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 – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: доповнити пункт 1 проєкту рішення розпорядженням від 

26.08.2022 №620 «Про передачу матеріальних цінностей». 

При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №556 «Про затвердження розпоряджень 

міського голови» додається. 

За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування закладів загальної середньої 

освіти Житомирської міської територіальної громади. 

 Доповідач: Арендарчук В.В. – директор  департаменту 

освіти міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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»); 
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Леонченко Н.П. депутат міської ради (позафракційна, депутатська група 

«Рівні можливості»). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №557 «Про зміну найменування закладів 

загальної середньої освіти Житомирської міської 

територіальної громади» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової Програми 

«Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської 

об’єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 

роки». 

 Доповідач: Скороход В.В. – начальник управління 

звернень та діловодства 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) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: п.3.3 «Забезпечення процесу нагородження відзнаками 

(нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки; годинники; 

бланки; квіти, грошові виплати тощо» – збільшити орієнтовний обсяг 

фінансування заходу на 2022 рік на суму 300,0 тис.грн.; 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: виділити з місцевого 

бюджету кошти у сумі 200,0 тис.грн. на виконання заходу «Забезпечення 

процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: 

почесні відзнаки; годинники; бланки; квіти, грошові виплати тощо». 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №558 «Про внесення змін до міської цільової 

Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» 

Житомирської об’єднаної міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 
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5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми національного спротиву 

Житомирської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 Доповідач: Куліковський О.А. – в.о. начальника 

управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №559 «Про внесення змін до Програми 

національного спротиву Житомирської міської 

територіальної громади на 2022 рік» додається. 

За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(Рішення прийнято). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про погодження комунальному підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської 

ради укладання договорів на реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ. 

 Доповідач: Шевчук В.А. – в.о. начальника управління 

комунального господарства міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №560 «Про погодження комунальному 

підприємству «Житомиртеплокомуненерго» 

Житомирської міської ради укладання договорів на 

реструктуризацію заборгованості за спожитий 

природний газ» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми 

благоустрою та розвитку комунального господарства 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2016-2022 роки. 

 Доповідач: Шевчук В.А. – в.о. управління комунального 

господарства 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 – 1. 

(приймається) 

– рекомендацію постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування: привести у відповідність нумерацію 

пунктів проєкту рішення. 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №561 «Про внесення змін та доповнень до 

Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 роки» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

8. 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 міського голови Сухомлина С.І.: прийняти вказаний 

проєкт рішення «за основу»; 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань містобудування, архітектури та землекористування: 

п.2.1. «Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду на умовах 

співфінансування» – назву даного заходу викласти в редакції «Усунення 

аварій в житловому фонді, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового 

фонду на умовах співфінансування» та визначити орієнтовний обсяг 

фінансування у сумі 1 000,0 тис.грн. 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мойсеєв Ю.В. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Пропозиція»); 

Цимбалюк Л.В. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»); 

Скоропад І.М. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»). 

 

Депутати міської ради підтримали:  

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань містобудування, архітектури та землекористування: 
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п.1.1. «Утримання нежитлових приміщень комунальної власності» (1 300,0 

тис.грн.) – зняти на довивчення даний пункт; 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань містобудування, архітектури та землекористування: 

п.1.2. «Виготовлення схеми санітарного очищення території Житомирської 

міської територіальної громади (розроблення, погодження та затвердження)» 

(650,0 тис.грн.) – зняти з розгляду сесії дану пропозицію; 

При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань містобудування, архітектури та землекористування: 

об’єднати пункти 1.1, 1.1.1, 1.1.2. в пункт 1.1, викласти його в редакції 

«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, з них» та 

визначити орієнтовний обсяг фінансування у сумі 1 150,0 тис.грн.; 

При голосуванні: за – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. 

(приймається) 

– рекомендацію постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування: зняти з розгляду сесії пропозиції, що 

зазначені в проєкті рішення, та винести на розгляд сесії оновлені пропозиції 

до проєкту рішення і привести у відповідність нумерацію пунктів проєкту 

рішення. 

При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №562 «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 – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

Головуючий на сесії – Клімінський В.А., секретар міської ради. 
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9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну власність 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

квартир. 

 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 – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

– пропозицію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Кондратюка С.М.: доповнити пункт 1 «Надати 

згоду на прийняття в комунальну власність Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади з державної власності, в особі Управління Служби 

безпеки України в Житомирській області» пунктами: 

- однокімнатної квартири №4 загальною площею 57,9 кв.м. у 

житловому будинку №14 корпус 6 по вул. Синельниківській у 

м.Житомирі; 

- однокімнатної квартири №19 загальною площею 39,9 кв.м. у 

житловому будинку №14 корпус 5 по вул. Синельниківській у 

м.Житомирі. 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування доповнити проєкт рішення пунктом: «Надати згоду на 

прийняття в комунальну власність Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади з державної власності, в особі Міністерства оборони 

України двокімнатної квартири №19 загальною площею 51,66 кв.м. в 

житловому будинку №108-В по вул. Чуднівській, м.Житомир».  

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №563 «Про надання згоди на прийняття в 

комунальну власність Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади квартир» додається. 

За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(Рішення прийнято). 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми організації 

безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській 

міській територіальній громаді на 2018-2024 роки. 
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 Доповідач: Єрмаков М.М. – в.о. начальника управління 

транспорту і зв’язку міської ради 

 

Депутати міської ради підтримали пропозицію секретаря міської ради 

Клімінського В.А.: прийняти вказаний проєкт рішення «за основу». 

При голосуванні: за – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Леонченко Н.П. депутат міської ради (позафракційна, депутатська група 

«Рівні можливості»); 

Шевчук О.С. заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Мартинчук І.В. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»). 

 

Депутати міської ради підтримали рекомендацію постійних комісій з 

питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста, з 

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, із соціально-

гуманітарних питань: п.1.10. «Утримання вулиць та доріг» – збільшити 

орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на суму 7 000,0 тис.грн. 

При голосуванні: за – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. 

(приймається) 

 

Головуючий на сесії – Сухомлин С.І., міський голова. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шевчук О.С. заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Скоропад І.М. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»); 

 

Депутати міської ради підтримали: 

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, із соціально-гуманітарних питань, з питань містобудування, 

архітектури та землекористування: п.3.11. «Переоснащення системи 

опалення: - придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до 

них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД» – доповнити програму даним 

заходом та визначити орієнтовний обсяг фінансування в сумі 750,00 тис.грн.; 

– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: затвердити технічне 

завдання на придбання твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів 
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на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства 

та інфраструктури міста. 

При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №564 «Про внесення змін та доповнень до 

Програми організації безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській міській територіальній 

громаді на 2018-2024 роки» додається. 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 6. 

(Рішення прийнято). 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

громадського транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 Доповідач: Єрмаков М.М. – в.о. начальника 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 – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Янушевич М.В. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Пропозиція», депутатська група «Міжфракційне 

депутатське об’єднання «За духовність, моральність та 

християнський шлях розвитку Житомира»); 

Шевчук О.С. заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Горай О.С. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Європейська Солідарність»). 

 

Депутати міської ради підтримали: 

– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: п.2.19 «Капітальний 

ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного 

комплексу за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 11» – збільшити 

орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на суму 18 250,0 тис.грн.;  

При голосуванні: за – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 6. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, із соціально-гуманітарних питань, з питань містобудування, 

архітектури та землекористування: п.3.11 «Забезпечення реалізації Проекту 
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модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за 

фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору)» – збільшити 

орієнтовний обсяг фінансування даного заходу на суму 200 000,0 тис.грн.   

При голосуванні: за – 29, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №565 «Про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку громадського транспорту 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки» додається. 

За – 27, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 5. 

(Рішення прийнято). 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення та затвердження змін до Статуту 

комунального підприємства «Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» Житомирської міської ради. 

 Доповідач: Єрмаков М.М. – в.о. начальника 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 – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста, з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій: збільшити статутний капітал комунального підприємства 

«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської 

ради на суму 200 000,00 тис.грн.  

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №566 «Про внесення та затвердження змін до 

Статуту комунального підприємства «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської 

міської ради» додається. 

За – 31, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(Рішення прийнято). 

 

13. СЛУХАЛИ: Про відновлення дорожнього покриття вулиці Київської 

в м. Житомирі. 

 Доповідач: Єрмаков М.М. – в.о. начальника управління 

транспорту і зв’язку міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: 

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»); 

Шевчук О.С. заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №567 «Про відновлення дорожнього покриття 

вулиці Київської в м. Житомирі» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

і культурного розвитку Житомирської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

 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 – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

– пропозицію директора департаменту економічного розвитку міської 

ради Сичової В.М.: доповнити проєкт рішення пунктом 8.4 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (підготовка та навчання 

військовослужбовців)» та визначити орієнтовний обсяг фінансування у сумі 

1 000,0 тис.грн. 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №568 «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку 

Житомирської міської територіальної громади на 2022 

рік» додається. 

За – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(Рішення прийнято). 

 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 №422 «Про бюджет Житомирської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 
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 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 – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Рогожин Д.В. директор комунального підприємства  

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської 

ради. 

 

Депутати міської ради підтримали: 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 11 004,00 

тис.грн. на придбання модульних котелень (КП 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради); 

При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 1 763,0 

тис.грн. на поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р.Тетерів в 

м.Житомир, вул. Жуйка, 12 (КП ЕШС); 

При голосуванні: за – 30, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 14 126,0 

тис.грн. на будівництво інженерних мереж та території благоустрою з метою 

функціонування модульного містечка для внутрішнього переміщених осіб за 

адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, 

вул.Смоківська. 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 
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ВИСТУПИЛИ: 

Цимбалюк Л.В. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»); 

Ольшанська С.Г. перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Мартинчук І.В. депутат міської ради (фракція політичної партії «Сила і 

Честь»). 

 

 

Депутати міської ради підтримали: 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: зняти з розгляду сесії пропозицію щодо виділення з 

місцевого бюджету коштів у сумі 1 300,0 тис.грн. на утримання нежитлових 

приміщень комунальної власності; 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 

землекористування: зняти з розгляду сесії пропозицію щодо виділення з 

місцевого бюджету коштів у сумі 650,0 тис.грн. на виготовлення схеми 

санітарного очищення території Житомирської міської територіальної 

громади;  

При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста: виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 15 800,0 

тис.грн. на придбання протиожеледних матеріалів (КП УАШ); 

При голосуванні: за – 28, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 4. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста: виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 7 735,0 

тис.грн. на аварійно-відновлювальні роботи вул.Київська; 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

– рекомендацію постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста, з питань містобудування, архітектури та 
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землекористування: виділити з місцевого бюджету кошти у сумі 70,0 тис.грн. 

на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від 

вул.Слобідська,27 до вул. Козятинська, 15; 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

– пропозицію міського голови Сухомлина С.І.: виділити з місцевого 

бюджету кошти у сумі 1 000,0 тис.грн. для надання субвенції з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (підготовка та навчання 

військовослужбовців). 

При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №569 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24.12.2021 №422 «Про бюджет Житомирської 

міської територіальної громади на 2022 рік» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(Рішення прийнято). 

 

16. СЛУХАЛИ: Про укладення Меморандуму про партнерство та 

співпрацю. 

 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 – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

– пропозицію директора юридичного департаменту міської ради 

Черниша Є.М.: пункт 1.5 меморандуму про партнерство та співпрацю 

доповнити виразом «в тому числі не менше 10 сімей, які втратили житло на 

території Житомирської міської територіальної громади».  

При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №570 «Про укладення Меморандуму про 

партнерство та співпрацю» додається. 

За – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(Рішення прийнято). 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги 

комунальному підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської 

ради. 
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 Доповідач: Шевчук В.А. – в.о. начальника управління 

комунального господарства міської ради   

 

Депутати міської ради підтримали пропозиції міського голови 

Сухомлина С.І.: 
– прийняти вказаний проєкт рішення «за основу»; 

При голосуванні: за – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(приймається) 

– департаменту бюджету та фінансів міської ради фінансування даного 

заходу здійснювати після погодження з постійною комісією з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій (доручення сесії додається). 

При голосуванні: за – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

(приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №571 «Про надання поворотної фінансової 

допомоги комунальному підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської 

ради» додається. 

За – 33, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

(Рішення прийнято). 

 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території. 

 Доповідач: Поліщук Д.С. – в.о. директора департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради    

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №572 «Про затвердження детального плану 

території» додається. 

За – 27, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 5. 

(Рішення прийнято). 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 Доповідач: Поліщук Д.С. – в.о. директора департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Онопрієнко Т.М. депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Пропозиція», депутатська група «Рівні можливості»). 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Рішення №573 «Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» додається. 

За – 28, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 4. 

(Рішення прийнято). 
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ВИСТУПИЛИ: 

Міщенко О.В. депутат Житомирської районної ради. 

 

 

Міський голова Сухомлин С.І. подякував за роботу та оголосив 

двадцять першу (позачергову) сесію Житомирської міської ради закритою. 

 

 

 

Секретар міської ради      Віктор КЛІМІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій СУХОМЛИН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: до протоколу додаються 

– табель реєстрації видачі та повернення карток для голосування 

депутатів міської ради; 

– протокол №21 «Про обрання голови секретаріату, утвореного на 21-й 

(позачерговій) сесії Житомирської міської ради восьмого скликання; 

– доручення сесії №1 від 08.09.2022р.; 

– результати поіменних голосувань по всім питанням та пропозиціям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець.: Лілія Степанюк 

48 11 79  


