
yKPAIHA
м. Житомир

розпоряд)ItЕнI{,I
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вiд 2/. Р9. ео:-2 Ns 64tr

Про скликаFIня
дIвадцять першrоТ (позачерговоi) ceciT
Житомирськоi MicbKoi ради

RiДГlОвiлно до c'r.46 Закону УкраТни кПро мiсцеве самовряlцуваI]ня ]]

YKpaTHi>, скJIика,ги i:(вад]lятL першу (поза.лерl-ову) cecito Х{итомирськоj'
MicbKoT ради восLмого скликання 02 вересgя 2022 року о 09:00 г,одинi в за.lli
зас iдlаtlь Mi ськоi ра/Iи.

F,Ia розг"тrял ради внести наступнi питанFIя:

1. ITpo затвсрдженЕIя r[оложеrtIIя шро }IапIяl(ову (rliклуlза-тlыrу) pal(y зак.ltа2цiв
ЗаГаJIЬНоТ сере2днl,оТ освiти }КитомирськоТ MicbKoi територiа,тrьноi. громади.

2, Про затверджеI{FIя розпоря/Iжень мiського голови,
,Щогrовiда.л: ЧерrIиш €вгенiй Миколайович дирек,гор

юридичного департаменту MicbKoT ради
З, [Ipo змirlу наймегIуI]ання закладiв заI,аJIьноТ середцньоТ освiт,и Х{итомирськоТ

мiськоi територi альноi громади.
/{оповiдач: Ареlrдарчук Валентин l}асильович *. /1ирекl,ор

де[артаменlу осlзiти MicbKoT ради
4. ГIро вtIесеFIrIя змiн до Micr,Koi l1i"llboBoT IIроrрами <Ефекr,ивна влаl{а.

KolIKype rr'гttе мiс,го> Х{итомирськоТ об'сдrланоТ MicbKoT територiальноТ
грома/]и па 2021 -2025 роки).

f(огrовiдач: Скороход Biтa.lliй Во;lо/Iимирович - II&LIоJIIrIIик

управ:riння звернень та дi,lIоводства MicbKoi ради
5. l1po внесепI{я змiн до IIрограми ttацiонального спротиву ЖитомирськоТ

м i с ькоТ територi a.Trb шоi гр омадIи на 2022 piK.
Щогrовi7lач: l{iдкiвський Мико.lrа Васильович -- н&ч&JIIэник

управ"ltiння з trитань надзвичайних ситуаlliй та
цивiльного захисту населення Micl,KoT рали.



6. lIpo пого/lження KoMyEIaJlbFIoMy uiдприемству <Х{итомир,геIIJIокомуtlеIlерl,о)
Х{и'гомирськоi MicbKoi ради укJIаIIання договорiв на реструктуризаrцirо
заборгованостi за спох(итий природний газ.

7, [Ipo внесеЕIня змiн та доIIовнеIIь /]о [Iрограми благоустрою та розвитку
комуFIального господарст,]]а Х{итомирськоI MicbKoT об'еднаноi
,геритор 

i ал r, ноi громадIи ъта 20 | 6 -2022 р оки.
Щогrовiдач: Марчун Олександр Васильович начальIлик

управ-ltiння комуFIаJIьного госпо/{арства MicbKoT

Ради,
8. I1po вrrесення змiн ,га доповнень дlо Проlрами житлового I,оспоl{арс.гва .га

I-Iоводх{ення з вiдхо7lами EIa ,гери,горiТ ЖитомирськоТ MicbKoT об'с2_1наноТ
'ГеРИТОРiаitьнОТ Iромали на 202I-2025 роки та iT з€}твер/IжеI]ня 1] новiй
ре2lакцii.

9. IIрО rrадання зго/Iи на шрийt"Iяття ]] комунальну lз-lrаснiсть }КитомирськоТ
MicbKoT об'слгrаttоi територiаlrьноi Iромади кварl.ир.

ffоповiда.л: r'yMeHlolc Аrrдрiй Riталiйович начаJlьник
управлiiлня житлового господарства MicbKoj ради,

10.IIро вI{есення змiн та доповнеFIь до Проrрами органiзацiТ безtrеки руху
тра}Iспорту та пiшrоходiв в хtитомирськiй мiськiй територiальнiй грома7дi на
20|8-2024 роки.

1 1.Про внесенFIя змiн та доIlовнень до Проr,рами розвитку l,poмa/Icbкot,o
,граIIс|Iор,гУ }Кит,омирськоТ MicbKoT об'с2llлалtоТ r,ерит'орiа"rtьнсri l,ромади Ila
2020-2022 роки.

l2.I1po вtIесеI{Flя ,га затверлження змiн дIо
<Житомирське,грамвайно-тролейбусне

Ра.ци.

Стату,гу комунаJIьI{ого l ri7llrp
yrtpaB.lli н Irя> Жит,омирськоi'

l3.IIpo вiдtrовrIсI{IIя llopoжIllol,o Itокриl-гя ву.lrиlli КиТtзськоТ lз м. )tи.гом
/\оlrовiлач: Срмакоlз Мико"rrа Мико.ltайовиtl

IIачаJILI,Iика уttрав;liнrrя .грансIIор.гу i
MicbKoT раliи.

l4.1lpo I]IlесеIIIlя змitt /{о IIроrрами соцiа_ltьtlо-економiчного i кулt,
роз]]иl,ку Жиr:омирськоТ Mi ськоТ тери,горiа"llьноТ громаlIи на 2О22 рiк.

де г] арl,ам eI,rl,y е Koll ом i.rll o1,o розl]итку м i cl,K
l5.1lpo I]I{есенIIя змiн дцо рittlелtня MicbKoT раl(и Blll 24.|2.2о21 Nь42

бtо/lжет Жиr,омирськоТ Mi c:bKoT тери,гор iаJILt tоТ громаilи на 2О22 p i r<>.
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