
Звіт голови постійної комісії  з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міста за 2015-17рр.. 
 

Постійна депутатська комісія з питань розвитку інфраструктури 

міста була утворена у грудні 2015 року. До повноважень і компетенції 

комісії увійшли розгляд питань житлового і комунального господарств міста, 

питання благоустрою, екології, транспорту та зв’язку.   

Перше установче засідання відбулося 16.12.2015 року. У склад комісії 

увійшли сім депутатів із різних політичних фракцій міської ради: голова - 

Олег Черняхович (ВО «Свобода»), заступник – Лариса Жигадло (БПП 

«Солідарність»), секретар – Сергій Колесник («Опозиційний блок»), члени – 

Максим Манухін («Радикальна партія О.Ляшка»), Сергій Пидюра та Ігор 

Скоропад (обидва - ВО «Батьківщина»), Юрій Юзвинський («Самопоміч»).  

З осені 2016 року рішенням сесії ЖМР змінила назву на комісію з 

питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста. У 

червні 2017 року комісію покинув депутат Сергій Пидюра. 

За три роки відбулося 105 засідань комісії, які традиційно проходять 

щочетверга о 15.00 у прес-центрі міської ради. Це певно найстабільніша 

депутатська комісія, не було жодного випадку відсутності кворуму для 

проведення засідання. Відвідуваність членів комісії: І.Скоропад – 101 

засідання (96%), О.Черняхович – 100 (95%), Ю.Юзвинський – 86 (82%), 

М.Манухін – 82 (78%), С.Колесник - 79 (75%), Л.Жигадло – 78 (74%), 

С.Пидюра – 45 (54%). 

Робота комісії є відкритою та прозорою. Крім керівників управлінь, 

департаментів, комунальних підприємств міської ради, постійними гостями 

комісії на засіданнях є представники місцевих ЗМІ, громадських організацій, 

ОСББ, ініціативних груп, громадяни міста. 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста максимально сприяє ефективній роботі Житомирської 

міської ради.  

На засіданнях постійної комісії депутатами  розглядалися: 

- проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, місцевого бюджету, звіти про їх виконання; 

- питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства та 

транспортної галузі; 

- інші питання, що виносяться на розгляд депутатів; 

- звернення від громадян, громадських організацій, голів ОСББ тощо, 

які надійшли на адресу постійної комісії; 

Постійною комісією з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста першочергово розглядаються питання, які належать до 

її функціональної спрямованості для надання висновків та рекомендацій з 

метою внесення цих питань на розгляд інших постійних комісій міської ради. 

 Комісія надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за 

виконанням рішень ради, її виконавчого  органу  з питань: 

- інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста;  



- визначення маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту 

незалежно від форм власності; 

- програми соціально-економічного розвитку в галузі житлово-комунального 

господарства; 

- створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження ефективних форм управління багатоквартирними 

будинками; 

- модернізації, реконструкції та капітальних ремонтів будинків і споруд, 

проведення енергозберігаючих заходів; 

- ефективного обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства; 

- здійснення перевірок, обстежень, аналізу функціонування об’єктів та 

підприємств житлово-комунального господарства; 

- проектів міських програм охорони довкілля; 

- контролю за станом охорони водоймищ, річок і атмосферного повітря від 

забруднення стічними водами та викидами промислових та інших  

підприємств, організацій  і громадян, забезпечення в місті належного 

санітарного стану;  

- виконання правил  благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і 

дотримання тиші у м. Житомирі; 

- проведення заходів щодо озеленення міста, створення парків, скверів, місць 

відпочинку громадян; 

- попередній розгляд проектів і планів профільних підприємств і 

організацій, які належать до комунальної власності, вносить до них 

зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням. 

Слід зазначити, що за час своєї роботи постійною комісією з питань 

житлово-комунального господарства та інфраструктури міста було надано 

465 рекомендацій міському голові, керівникам департаментів і управлінь 

ЖМР, керівника комунальних підприємств, які стосувалися питань, що 

виносились на розгляд депутатів-членів постійної комісії. 

З 465 наданих рекомендацій: 388 – виконано,  32- взято до відома, а 45 

на даний час знаходяться в роботі. 

Особливо комісія акцентувала свою увагу на питаннях капітального 

ремонту житлового фонду, капітального та поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття доріг та прибудинкової території, стану і 

проблемам ліфтового господарства, стану та розвитку комунальних 

підприємств, що забезпечують якісне функціонування ЖКГ міста. 

Все це свідчить про високий рівень роботи постійної комісії та 

відповідальність депутатів-членів постійної комісій та їх бажання працювати 

на благо громади міста Житомира. 

 



 
 

 


