
ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПУТАТІВ ЩОДО СПРЯМУВАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОТРЕБ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ М. ЖИТОМИР 

(за І півріччя 2020 року) 

№ за/п ПІБ депутата Напрямки використання коштів Сума, грн. 

1.  Блажкевич О.М. 

  

  

  

надання матеріальної допомоги 65 000 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази 

5 000 

ЖДДЗ № 61: придбання телевізора  15 405 

ЖДДЗ № 61: придбання ноутбука 7 595 

2.  Боровський М.М. надання матеріальної допомоги 177 000 

придбання матеріалів для проведення освітлення в 

під'їздах будинку №16/63 по вулиці с. Бандери 

19 000 

3.  Брокарєв В.Г. надання матеріальної допомоги 120 000 

ДНЗ №37: придбання ноутбука та телевізора 16 000 

ОСББ "Моя оселя": придбання матеріалів для 

проведення ремонту козирків над вхідними дверима в 

під'їздах 1 та 2 будинку №18 по вул. Степана Бандери 

11 084 

поточний ремонт із заміною віконних блоків в будинку 

за адресою: вул. Хлібна, 39/19   
46700 

4.  Величко О.Ю. надання матеріальної допомоги 45 500 

5.  Гуртовенко Р.М. надання матеріальної допомоги 10 000 

КУ "Центральна міська лікарня №1": придбання 

матеріалів  

10 000 

ОСББ "Веселка 66": придбання будівельних матеріалів 

для придбання поручнів для мешканців похилого віку 

3 000 

ОСББ "Родина+3": придбання будівельних матеріалів 

для  ремонту прибудинкової території  

14 300 



ОСББ "Ріхтера 46": придбання будівельних матеріалів 

для ремонту покрівлі   

7 500 

6.  Губатюк О.В. надання матеріальна допомоги 10 300 

ОСББ "Вокзальна,14" придбання та встановлення 4 

лавок та урн для сміття у дворі будинку за адресою: 

вул.Вокзальна,14 

16 000 

ОСББ "Вокзальна,14": облаштування двох бесідок у 

дворі будинку 
29 174 

7.  Єремейчук К.Ю. надання матеріальної допомоги  3 000 

8.  Жигадло Л.М. надання матеріальної допомоги 74 500 

ДНЗ №37:придбання телевізора 13 000 

ОСББ "Сузір'я-Крошня": придбання матеріалів для  

ремонту електрощитової в будинку №46 по вул. 

Крошенська 

10 000 

 

 

 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази 

3 000 

ДНЗ №10: придбання шафи для молодшої групи №1 

"Казка" 

10 000 

ОСББ "Сокіл 3":придбання поштових скриньок в 

будинку №3 по вул. Отаманів Соколовьских   

 

13 440 

ОСББ "Сокіл 7":придбання поштових скриньок в 

будинку №7 по вул. Отаманів Соколовьских   

 

18 277 

ОСББ "Набережне-47":придбання поштових скриньок в 

будинку №47 по вул. Крошенська   

15 499 



ОСББ "Крошенська4/4А":придбання поштових скриньок 17 280 

9.  Забродський Г.О. надання матеріальної допомоги 35 000 

10.  Кирилюк В.Л. надання матеріальної допомоги 29 100 

ОСББ «Вітрука 21»: придбання вхідних дверей в під’їзди 

будинку за адресою: вул. Вітрука, 21  

10 000 

ОСББ "Вітрука,23": придбання електрообладнання для 

ремонту поверхових електрощитових в будинку 

14 835 

ОСББ "Вітрука-33": придбання механічного розсіювача 

(ручні візки для посипу, об'ємом 31 літер) 
5 000 

ОСББ "Вітрука-33": придбання ящиків для зберігання 

піску-соляної суміші (4 контейнери на 150 літрів) 
10 000 

Придбання лавок та урн для сміття будинку за адресою: 

вул.Колрольова,46 
16 000 

Поточний ремонт пров.4-ий Смолянський, пров. 1-ий 

Смолянський  
20 000 

придбання лавок та урн для сміття будинку за адресою: 

вул.Вітрука,21 
20 000 

11.  Колесник С.В. надання матеріальної допомоги 33 000 

12.  Кропивницька Л.Г. надання матеріальної допомоги 20 000 

Придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика за адресою: м. Житомир, вул. 

Старочуднівська,9   

49 999 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою: вул. Чуднівська,100 

49 500 

13.  Кучик В.К. надання матеріальної допомоги 21 500 

ТОВ УК "ВЖРЕП №5": придбання дитячого майданчика 

за адресою: пров.2-ий Чехова,14 

16 047 



ТОВ УК "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

ремонту холодного водопостачання за адресою: майдан 

Короленка,3 

6 000 

ТОВ УК "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

ремонту холодного водопостачання за адресою: вул. 

Лесі Українки,10 

1 800 

ТОВ УК "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту електрощитових за 

адресою: пров.2-ий Чехова 14 

1 900 

ТОВ "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту покрівлі за адресою: вул. 

Володимирська,17  

6 000 

ТОВ "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту покрівлі за адресою: 

вул.Старовільська,20/10 

6 000 

ТОВ "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту покрівлі за адресою: 

майдан Короленка,2 

6 000 

ЖБК "Полісся": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту під'їздів за адресою: вул. 

Короленка,6, 3-й під'їзд 

3 000 

ОСББ "Короленка 4А": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту каналізаційної мережі за 

адресою: вул. Короленка,5  

4 000 

ОСББ "Короленка 4А": придбання щебню для будинку, 

розташованого за адресою: вул. Короленка,4а  
4 000 

14.  Леонченко Н.П. 

 

надання матеріальної допомоги 105 000 

ГО "Все робимо самі": перевезення учасників творчого 3 000 



колективу до міста Рівне   

КП "Дитяча лікарня ім.В.Й. Башека": придбання та 

встановлення захисних ролетів   

5000 

15.  Манухін М.Л. надання матеріальної допомоги 141 500 

 ЦДР №53 "АБВГДЕЙКА": придбання ноутбука 6 000 

ЗОШ №30: придбання радіосистема Samson 13 000 

ЗОШ №30: придбання дим машина Chauvet, бабл-

машина «Chauvet» 

6 500 

ТОВ «КК Коменерго-Житомир»: придбання будівельних 

матеріалів  
12 000 

16.  Мартинчук І.В. 

 

надання матеріальної допомоги  

98 500 

ТОВ КК "КомЕнерго-Житомир":- придбання матеріалів 

для благоустрою прибудинкових територій за адресою: 

вул. Слобідська, 11а та вул. Слобідська, 17  

12 500 

ТОВ КК "КомЕнерго-Житомир": придбання матеріалів 

для благоустрою прибудинкових територій за адресою: 

вул. Слобідська,17 

2 000 

КП «УАШ»:  

поточний ремонт пров. 4-ий Смолянський, пров. 1-ий 

Смолянський  

7 000 

17.  Махорін Г.Л. надання матеріальної допомоги 187 000 

18.  Мойсеєв Ю.В. надання матеріальної допомоги 24 000 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази  

3 000 

НВК№11 - придбання пральної машини 14 000 

НВК№11 - придбання меблів 26 000 



ЗОШ №1 - придбання стільців 20 000 

НВК №11 - придбання меблів 8 000 

придбання та встановлення дитячого майданчику за 

адресою: вул. Героїв Пожежних,125 
76 000 

19.  Онищук С.В. надання матеріальної допомоги 30 000 

поточний ремонт із заміною віконних блоків в будинку 

за адресою: вул. Хлібна, 39/19 
49 999 

ОСББ "Жито і Мир": придбання та встановлення 

обладнання для відеоспостереження для будинку за 

адресою: вул. С. Бандери,12 

46 660 

20.  Онопрієнко Т.М. надання матеріальної допомоги 42 000 

ЖЦДР №53 "АБВГДЕЙКА"- придбання 2-х ноутбуків 24 000 

КП "ЕМЗО "Міськсвітло": облаштування додаткового 

освітлення території, що знаходиться поблизу об'єкту 

бюджету участі "Каскадні сходи до річки Кам'янки" 

30 000 

КП "Зеленбуд":придбання рослин, лавок, впорядкування 

та озеленення території, що знаходиться поблизу об'єкту 

бюджету участі "Каскадні сходи до річки Кам'янки" 

100 000 

ДНЗ №71 - придбання телевізора 4 000 

21.  Пидюра С.М. надання матеріальної допомоги 48 000 

22.  Пучич В.Г. надання матеріальної допомоги 0 

23.  Ракович А.Ю. ОСББ "Сузір'я-Крошня": придбання матеріалів для 

ремонту електрощитової в будинку №46 по вул. 

Крошенська 

20 000 

ОСББ "Крошенська-49": придбання та встановлення 

замків і доводчиків у під'їздах будинку за адресою: вул. 

Крошенська,49 

12 000 



24.  Ракович О.І.  0 

25.  Рибак О.Ю. надання матеріальної допомоги 52 000 

26.  Рудь П.В. надання матеріальної допомоги 143 000 

27.  Савіцький В.В. надання матеріальної допомоги 147 000 

КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги": 

придбання засобів індивідуального захисту 
15 000 

Департамент освіти, ЖДНЗ №6: придбання пральної 

машини 
10 000 

Департамент освіти, ЖДНЗ №15: придбання матеріалів 

для поточного ремонту дитячого павільйону 
10 000 

Департамент освіти, ЗОШ №32: придбання меблів для 

облаштування рекреаційної меблевої зони для учнів 
10 000 

28.  Сахневич А.О. надання матеріальної допомоги 63 000 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою: м.Житомир, вул.Героїв Крут, 64 

81 175 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою м. Житомир, вул. Шевченка,103 

42 500 

29.  Скоропад І.М. надання матеріальної допомоги 52 000 

ПП"Керуюче підприємство ЖБК №2": придбання 

матеріалів для поточного ремонту під'їздного козирка 

житлового будинку за адресою: майдан Визволення,1

  

5 000 

ТОВ "Домком" - благоустрій та озеленення 

прибудинкової території по провулку Червоний, 45  

3 000 

ЖБК "Полісся": придбання матеріалів для ремонту 

будинку за адресою: вул. Короленко,6 

5 000 

ЗОШ№15 та ЗОШ с. Вереси: проводення повного 10 000 



лабораторного дослідження питної води зі свердловини 

БФ "Я-мама": придбання курсів реабілітації для дітей з 

особливими потребами 

4 800 

ОСББ "Вікторія": придбання матеріалів для поточного 

ремонту дитячого майданчику за адресою: вул. 

Перемоги,91 

7 000 

ОСББ "Вікторія": виконання робіт поточного ремонту 

дитячого майданчику за адресою: вул. Перемоги,91 
3 000 

ОСББ "Теплий стан": поточний ремонт покрівлі даху 3 

під'їзду будинку за адресою: проспект Миру 1-В 
5 000 

УК ТОВ "Домком": ремонт ліфту 5 під'їзду будинку за 

адресою: пров. Червоний,41 
5 000 

ОСББ "Молочник": поточний ремонт мереж для 

опалювання будинку 15 по вул. Народицька 
25 000 

30.  Тичина В.А. надання матеріальної допомоги  105 000 

31.  Фурлет І.В. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази 

2 000 

32.  Хмілевський О.С. надання матеріальної допомоги 57 000 

33.  Цимбалюк Л.В. надання матеріальної допомоги 72 000 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази   

5 000 

ЖНВК №38: закупівля шаф, стільців, тумби 15 000 

34.  Черняхович О.В. надання матеріальної допомоги 167 860 

ЦРД №53: придбання ноутбука 12 000 

ОСББ "Жито і Мир,16":заміна 2 аварійних вікон у 

під'їзді 20 140 



35.  Черняхович О.М. надання матеріальної допомоги 14 000 

ДМГО "Все робимо самі": оплата транспортних послуг 3 000 

36.  Чиж Н.М. надання матеріальної допомоги 159 000 

НВК №38: придбання дитячих шаф в середню групу 

"Дзвіночок" 

15 000 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази 

3 000 

ТОВ "КК ДОМКОМ Житомир"- придбання елементів 

для встановлення дитячого майданчику за адресо: вул. 

Клосовського,10 

15 000 

37.  Шевченко В.Р. надання матеріальної допомоги 12 000 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради - для покращення 

матеріально-технічної бази 

3 000 

ОСББ "Князів Острозькх 79": закупівля матеріалівдля 

ремонту електричної проводки будинку 
25 000 

38.  Шевчук В.Л. надання матеріальної допомоги 33 000 

придбання мотокоси для ДНЗ №42 2 506,36 

придбання будівельних матеріалів для проведення 

ремонтних робіт покрівлі Святослава Ріхтера,46 
7 975 

39.  Шуст В.П.  надання матеріальної допомоги 200 000 

40.  Юзвинський Ю.К. надання матеріальної допомоги 182 000 

41.  Янушевич М.В. надання матеріальної допомоги 20 000 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою: м.Житомир, вул.Героїв Крут, 66   

73100 

Придбання та встановлення елементів дитячого 

майданчика за адресою м. Житомир, вул. Шевченка,103 

4 675 



Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою м. Житомир, вул. Івана Мазепи,4  

44 625 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою: м.Житомир, вул. Івана Мазепи,2 

53 550 

42.  Ярмоленко І.В. надання матеріальної допомоги 55 400 

ОСББ "Поліський квартал": придбання матеріалів для 

встановлення лавочок за адресою: вул. 

Клосовського,18/9 

8 000 

СЦРД №41:придбання меблів для групи "Калинонька" 5 000 

Управління житлового господарства міської ради,  

ОСББ «КНЯЖЕ-131». 

Придбання: 

- засобів захисту і дезінфекції для житлового будинку за 

адресою: вул.Князів Острозьких, 131. 

 

5 000 

Управління житлового господарства міської ради,  

ОСББ «КНЯЖЕ-131». 

Придбання: 

- матеріалів для проведення поточного ремонту системи 

водовідведення (водовідведення) житлового будинку за 

адресою: вул.Князів Острозьких, 131. 

15 000 

"Управління охорони здоров’я  

міської ради ,  

КП «Дитяча лікарня 

 імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради: 

придбання лінолеуму в дитячу поліклініку Богунського 

району за адресою: просп. Миру, 11 

12 000 



 


