Зареєстровано членів виконкому - 27

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 88
від 28.07.2017 року
Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Олевської міської ради
на ІІ півріччя 2017 року
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами
виконавчого комітету міської ради Русина Юрія Григоровича про план
роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 2017 року,
керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя
2017 року, додається.
2. Доручити міському голові вносити зміни та доповнення, розглядати
питання щодо делегованих та самоврядних повноважень, визначені ст. ст.
27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в процесі
роботи та в разі потреби.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г.

Міський голова

Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

План роботи виконавчого комітету Олевської
міської ради на ІІ-ге півріччя 2017 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

1

Питання для внесення на розгляд засідань виконкому міської ради

1.1.

Про виконання міського бюджету за І півріччя
2017 року

Серпень

Горпиніч К.О.

1.2.

Про виконання Програми соціальноекономічного розвитку міста Олевськ за І
півріччя 2017 року

Серпень

Ковальчук О.Б.

1.3.

Про зміст та естетичний вигляд зовнішньої
реклами та дотримання правил її розміщення

Вересень

Пятницький
В.Б.

1.4.

Про санітарний стан міста та вивезення ТВП

Серпень

Колбасюк В.В.

1.5.

Про роботу ринку міста (дотримання Правил
торгівлі, сплата підприємцями податків,
наявність відповідних дозволів, прибирання
сміття)

Вересень

Колбасюк В.В.

1.6.

Про виконання міського бюджету за ІІ квартал
2017 року

Жовтень

Горпиніч К.О.

1.7.

Про стан оренди комунального майна та сплати
за нього

Жовтень

Ковальчук О.Б.

1.8.

Про стан оренди землі та сплати за неї

Жовтень

Біленець Н.І.

1.9.

Про роботу управлінь і відділів які працюють на
забезпечення надходжень до міського бюджету

Щоквартально Ковальчук О.Б.

Про результати проведення перевірок законності
встановлення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності.

Щоквартально

1.10.

1.11.

Про проведення інформаційної кампанії серед
мешканців міста щодо роздільного збору ТПВ.

1.12.

Про роботу дошкільних навчальних закладів

Біленець Н.І.
Верещако В.К.
Охремчук І.І.
При потребі

Управління
ЖКГ

Листопад

Ковальчук А.П.

(проведення поточного ремонту, заходи
проведені ДНЗ та ЦРД, ефективність та результат
роботи нових працівників ЦРД)
1.13.

Зустріч з головами вуличних комітетів з питання
благоустрою, наведення санітарного порядку в
місті

Щоквартально

Колбасюк В.В.

1.14.

Аналіз стану погашення заборгованості
населення за надані житлово-комунальні послуги.

Грудень

ОП «Теплових
мереж»

Щоквартально

Скумін Н.А.

1.15.

Про стан роботи за дотриманням умов,
утриманням та вихованням дітей в сім’ях
опікунів, прийомних сім’ях та сім’ях, що
опинились в складних життєвих обставинах

Олевський
РЦСССМ

1.16.

Про результати та ефективність оренди
комунального майна

Грудень

Ковальчук О.Б.

1.17.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за
І півріччя

Вересень

Загальний
відділ

1.18.

Про забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення в м.Олевськ, селах та
селищах Олевської ОТГ.

Листопад

в.о. старост

1.19.

Про результати фінансово-господарської
діяльності комунальних установ ОТГ за І півріччя
2017 року

Жовтень

Керівники
відповідних
комунальних
установ

1.20.

Про хід виконання першочергових заходів щодо
підготовки житлового фонду та об’єктів
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий
період.

Жовтень

Управління
ЖКГ

2. Контрольна діяльність
2.1.

Про стан виконання рішень виконавчого комітету,
програми соціально-економічного розвитку на 2017
рік, розпоряджень міського голови, доручень міського
голови, здійснення оцінки їх виконання.

Листопад

Керівники
відповідних
управлінь та
відділів

2.2.

Аналіз стану виконавчої дисципліни у апараті
виконавчого комітету

Листопад

Русин Ю.Г.

2.4.

Про роботу конкурсної комісії при прийомі на
службу до органу місцевого самоврядування

Грудень

Русин Ю.Г.

3. Організація проведення державних, професійних свят та інших заходів
Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.1.

День Незалежності

24 серпня

3.2.

День Прапора

23 серпня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.3.

День вихователя і всіх дошкільних працівників

27 вересня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.4.

День учителя

01 жовтня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.5.

Міжнародний день інвалідів

03 грудня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.6.

День Збройних сил України

06 грудня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.7.

День місцевого самоврядування

07 грудня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.8.

День вшанування учасників Чорнобильської
трагедії

14 грудня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.9.

Новий Рік

31 грудня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.10.

Різдво

07 січня 2018
року

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

4. Питання до розгляду на апаратних нарадах при міському голові
4.1.

Нарада з працівниками управління
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства.

17 липня

4.2.

Нарада з працівниками відділів освіти, молоді та
спорту та відділом культури (розробка цільових
програм до СП розвитку ОТГ до 2020 року,
підготовка до святкування Дня Незалежності,
підготовка до нового навчального року)

24 липня

4.3.

Нарада з працівниками управління економічного
розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та
комунальної власності. Нарада з працівниками

31 липня

управління земельних відносин.
4.4.

Нарада з усім апаратом міської ради. Аналіз
роботи апарату міської ради за І півріччя.

7 серпня

4.5.

Звіти керівників управлінь, старост та окремих
працівників міської ради.

жовтеньгрудень

Керуючий справами

Ю.Г.Русин

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 89
від 28.07.2017 року
Про затвердження
розпоряджень міського голови
Розглянувши розпорядження міського голови від 04.07.2017 № 191
«Про встановлення графіку роботи», від 10.07.2017 № 193 «Про проведення
фестивалю вуличної музики», від 13.07.2017 № 197 «Про надання дозволу»,
що видавалися у період між виконкомами у зв’язку з виробничою
необхідністю, виконком міської ради
ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови:
- від 04.07.2017 № 191 «Про встановлення графіку роботи»;
- від 10.07.2017 № 193 «Про проведення фестивалю вуличної музики»;
- від 13.07.2017 № 197 «Про надання дозволу».
Міський голова

Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net

Розпорядження
Олевського міського голови
від 04.07.2017 № 191
Про встановлення
графіку роботи
Відповідно до клопотання директора КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської
ради Хоречко Лариси Валеріївни та у зв’язку з ефективним використанням
робочого часу соціальних працівників
1. Встановити з 03.07.2017 року розпорядок робочого дня КУ
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» Олевської міської ради з понеділка по п’ятницю
з 8:00 год до 17:00 год.
2. Винести дане розпорядження на затвердження чергового засідання
виконавчого комітету міської ради.

Міський голова

О.В.Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net

Розпорядження
Олевського міського голови
від 10.07.2017 № 193
Про проведення
фестивалю вуличної музики
З метою забезпечення належного проведення фестивалю вуличної
музики, продовження національно-культурних традицій олевчан, дбаючи про
задоволення культурних та духовних потреб всіх верств населення,
виховання патріотизму та любові до рідного краю, керуючись ст. 32, ст. 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
1. Провести фестиваль вуличної музики 15 липня 2017 року.
2. Затвердити склад комітету по організації і проведенню свята.
3. Затвердити план основних заходів по підготовці та святкуванню
фестивалю вуличної музики (додаток 1).
4. Залучити колективи окремих підприємств, установ, організацій,
приватних підприємців, голів вуличних комітетів, ОСББ, закладів освіти
та культури, жителів міста до підготовки та участі у святкових заходах.
5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
Дорош В.В. виділити кошти, передбачені бюджетом, на організацію та
проведення святкових заходів.
6. Спеціалісту І категорії по зв’язках з громадськістю та ЗМІ міської ради
Дрозд Н.С. ознайомити жителів міста з програмою проведення фестивалю
через офіційний сайт міської.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника
відділу культури міської ради І.В.Кльоц.
8. Винести дане розпорядження на затвердження чергового засідання
виконавчого комітету міської ради.
Міський голова

О.В.Омельчук

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 10.07.2017 року №193
____________________Ю.Г.Русин

«Weekend в Олевську»
Пропонується відвідати 6 мистецьких майданчиків, на яких:
1. Фестиваль вуличної музики
Парк ім. Ю. Гагаріна
18:00 – 20:00 - Юрій Яковчук, гармоніст (с. Кам’янка); Петро Хильчук та
Василь Талах (фолк, народні музики)
Василь Воливач (м. Радомишль) – майстер музичних інструментів,
виконавець, музичні виступи у власному стилі
«Extreme street folk style Ukraine»
Ø 20:00 – 20:30 - Гурт «Смайл»
Біля пам`ятника «Оленю»
Ø 18: 00 – 20:30 Ірина Кравченко (бандура)
гурт «Троїсті музики» (смт. Нові Білокоровичі)
Центр міста
18:00 - 20:30 Олевський міський будинок культури
18:30 – 20:30 Гурт «Euforia», Михайло Гриб
2. Смакування страв із чорницями
3. Виставки декоративно-прикладного мистецтва
У фіналі свята о 20:30 – музичний «джем»
(Соборна площа)

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net

Розпорядження
Олевського міського голови
від 13.07.2017 № 197
Про надання дозволу
1. Надати дозвіл на проведення свята «Святого Водного Хрещення»
помісній церкві Християн Віри Євангельської м.Олевськ 30.07.2017
року на території Олевської міської ради на березі річки Уборть з
10-00 год до 14-00 год.
2. Відповідальність за дотримання правил проведення масових заходів
та благоустрій території покласти на пастора помісної церкви
Християн Віри Євангельської Шапорду Петра Івановича.
3. Дане розпорядження винести на затвердження чергового засідання
виконавчого комітету.
Підстава: лист №4 від 11.07.2017 року пастора помісної церкви
Християн Віри Євангельської Шапорди Петра Івановича.

Міський голова

О.В.Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 90
від 28.07.2017 року
Про зняття з дерева-довгожителя
статусу природної пам’ятки
У зв’язку з падінням дерева-довгожителя – дуба по вулиці СвятоМиколаївській, 40, внаслідок стихійного лиха, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зняти з дерева-довгожителя – дуба, розташованого по вул. СвятоМиколаївській, 40 в м. Олевськ, статус природної пам’ятки місцевого
значення.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від
28.07.2017 року № 149 «Про надання дереву-довгожителю (дубу) по вул.
Свято-Миколаївській, 40 в м. Олевську статусу природної пам’ятки
місцевого значення».

Міський голова
Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 91
від 28.07.2017 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування Олевської міської ради
від 28.07.2017 року щодо доцільності позбавлення
батьківських прав Налапка Володимира Вікторовича,
1976 року народження відносно його неповнолітньої
дочки Налапко Ангеліна Володимирівна, 2006 року
народження
Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 25.07.2017 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Налапка Володимира Вікторовича, 26.02.1976 року народження відносно
його малолітньої дочки Налапко Ангеліни Володимирівни, 27.08.2006 року
народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 25.07.2017 року,
керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону
дитинства», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради
від 28.07.2017 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Налапка
Володимира Вікторовича, 1976 року народження, додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської
ради Скумін Н.А.

Міський голова

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail:
olevsk_miskrada@ukr.net

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Олевської міської ради від 28.07.2017 року
щодо доцільності позбавлення батьківських прав Налапка Володимира
Вікторовича, 26.02.1976 року народження, відносно малолітньої дочки
Налапко Ангеліни Володимирівни, 27.08.2006 року народження.
До органу опіки та піклування надійшла заява від громадянки Попко
Валентини Іванівни, 28.10.1971 р.н., проживає в с. Покровське по вул.
Молодіжній, 67 щодо доцільності позбавлення батьківських прав Налапка
Володимира Вікторовича, 1976 року народження відносно неповнолітньої
дочки Налапко Ангеліни Володимирівни, 2006 року народження, взявши до
уваги рекомендації опікунської ради від 25.07.2017 року та зважаючи на те,
що батько не заперечує проти позбавлення батьківських прав про що
свідчить рішення Олевського районного суду від 03.04.2012 року справа №
2-249/11 про оспорювання батьківських прав та виключення відомостей про
особу, як батька дитини з актового запису про народження дитини.
Враховуючи, що з Налапко В.В. проводилася профілактична та
роз’яснювальна робота працівниками відповідних служб та те, що батько не
заперечує, що він не турбується про фізичний і духовний розвиток дитини, не
цікавиться її навчанням, не забезпечує необхідного харчування, медичного
догляду, не спілкується з дитиною, не сплачує аліментів про що свідчить
довідка-розрахунок заборгованості аліментів, відповідно до ст. 74 Закону
«Про виконавче провадження» та Сімейного кодексу України.
Орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських
прав Налапка Володимира Вікторовича, 26.02.1976 року народження,
відносно його неповнолітньої дочки Налапко Ангеліни Володимирівни,
27.08.2006 року народження.

Голова органу опіки та піклування
Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 92
від 28.07.2017 року
Про надання одноразової
матеріальної допомоги
громадянам Олевської ОТГ
Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової
матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день
смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості
не перебували, відповідні документи, керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
№ 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов'язалася поховати померлого», виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу:
1.1. Вальку Андрію Володимировичу, проживає в с. Варварівка на
лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн;
1.2. Ренкасу Ігорю Петровичу, проживає в с. Замисловичі по вул. Гагаріна,
6 на лікування дитини в сумі 1000,00 грн;
1.3. Курильчук Валентині Валентинівні, проживає в с. Зольня по вул.
Мороза, 23 на лікування в сумі 1000,00 грн;
1.4. Мидловець Людмилі Михайлівні, проживає в м. Олевськ по вул. СвятоМиколаївській, 42, кв. 1 на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що
призвело до руйнування даху в сумі 5000,00 грн;
1.5. Стрелюк Світлані Адамівні, проживає в м. Олевськ по вул. СвятоМиколаївській, 42, кв. 4 на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що
призвело до руйнування даху в сумі 5000,00 грн;
1.6. Веремейчик Наталії Петрівні, проживає в м. Олевськ по вул. СвятоМиколаївській, 42, кв. 3 на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що
призвело до руйнування даху в сумі 5000,00 грн;
1.7. Лупаїні Наталії Миколаївні, проживає в с. Юрове по вул. Центральній,
110 на ліквідацію наслідків пожежі в сумі 1000,00 грн;
1.8. Козачку Анатолію Івановичу, проживає в с. Кам’янка по вул.
Центральній, 60 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн;

1.9. Ковальчуку Борису Васильовичу, проживає в м. Олевськ по вул. СвятоМиколаївській, 42, кв. 2 на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що
призвело до руйнування даху в сумі 5000,00 грн;
1.10. Шніпку Павлу Васильовичу, проживає в с. Андріївка по вул.
Молодіжній, 5 на після оперативне лікування в сумі 1000,00 грн;
1.11. Марчук Тетяні Григорівні, проживає в с. Замисловичі по вул.
Соборній, на лікування в сумі 1000,00 грн;
1.12. Гилюку Миколі Степановичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Набережній, 56, кв. 2 на лікування в сумі 1000,00;
1.13. Власовій Ользі Олексіївні, проживає в м. Олевськ по вул. Є.
Концевича, 77 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн;
1.14. Білюку Василю Петровичу, проживає в с. Замисловичі по вул.
Молодіжіній, 14 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн;
1.15. Макарчук Валентині Петрівні, проживає в смт Новоозерянка по вул.
Гагаріна, 8, кв. 4 на лікування в сумі 500,00 грн;
1.16. Михальчуку Анатолію Петровичу, проживає в с. Лопатичі по вул.
Покровській, 1-Б на вирішення соціально-побутових проблем в сумі 300,00
грн;
1.17. Симончук Оксані Михайлівні, проживає в с. Перга по вул. Пісковій, 29А на лікування сина в сумі 500,00 грн;
1.18. Лупаїні Михайлу Федоровичу, проживає в м. Олевськ по вул. Б.
Хмельницького, 64-а, на лікування в сумі 500,00 грн;
1.19. Бовкун Валентині Василівні, проживає в с. Копище по вул. Сабурова,
5-В на лікування сина в сумі 500,00 грн;
1.20. Мельник Олені Василівні, проживає в с. Зольня по вул. Молодіжінй, 6
на лікування в сумі 500,00 грн;
1.21. Фесько Надії Олексіївні, проживає без реєстрації в с. Тепениця по вул.
Вишневій, 11-А на лікування в сумі 500,00 грн;
1.22. Маркевичу Анатолію Іоновича, проживає в м. Олевськ по вул.
Пушкіна, 22, кв. 1 на навчання доньки в сумі 500,00 грн;
1.23. Торгонській Катерині Іванівні, проживає в м. Олевськ по вул.
Володимирській, 6, кв. 57 на лікування в сумі 500,00 грн;
1.24. Онищук Уляні Іванівні, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської
республіки, 70 на ремонт будинку в сумі 500,00 грн;
1.25. Яроменку Олександру Володимировичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Польовій, 25-А на лікування в сумі 500,00 грн;
1.26. Ямчинському Віталію Володимировичу, проживає в м. Олевськ по вул.
О. Опанасюка, 19 на лікування в сумі 500,00 грн;
1.27. Бовкуну Віктору Григоровичу, проживає в с. Майдан-Копищенський
по вул. Бортницькій, 49-А на лікування в сумі 500,00 грн;
1.28. Ніколайчук Надії Григорівні, проживає в м. Олевськ по вул. Б.
Хмельницького, 59 на лікування в сумі 500,00 грн;
1.29. Новак Марії Павлівні, проживає в с. Журжевичі по вул. Садовій, 17-А
на лікування в сумі 500,00 грн;

1.30. Алтибаєвій Ірині Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської
республіки, 106 на лікування доньки в сумі 500,00 грн;
1.31. Шершню Олександру Сергійовичу, проживає в смт Новоозерянка на
лікування в сумі 500,00 грн.;
1.32. Корнейчуку Сергію Васильовичу, проживає в с. Лопатичі по вул.
Молодіжній, 3 у зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00
грн;
1.33. Харипончук Ліні Віталіївні, проживає в с. Кам'янка по вул.
Центральній, 23 на лікування в сумі 500,00 грн;
1.34. Мельник Лідії Андріївні, проживає в с. Лопатичі по вул. Молодіжінй, 9
на лікування в сумі 300,00 грн;
1.35. Ярмак Марії Олександрівні, проживає в м. Олевськ по вул.
Володимирській, 1, кв. 22 на лікування в сумі 300,00 грн;
1.36. Гайчені Марії Радіонівні, проживає в с. Зубковичі по вул. Корольова,
72 на лікування в сумі 300,00 грн;
1.37. Максимчук Любові Анатоліївні, проживає в с. Кишин по вул.
Інтернаціональній, 7 у зв’язку з тяжким матеріальним станом в сумі 300,00
грн;
1.38. Гайчені Любові Радіонівні, проживає
в с. Зубковичі по вул.
Житомирській, 86 на лікування в сумі 300,00 грн;
1.39. Філімончук Валентині Іванівні, проживає в с. Жубровичі по вул.
Корольова, 59 на поховання сина в сумі 300,00 грн;
1.40. Гарбар Оксані Миколаївні, проживає в с. Лопатичі по вул. Зарічній, 39
на поховання брата в сумі 300,00 грн;
1.41. Ганзюку Максиму Анатолійовичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Набережній, 7 на поховання батька в сумі 300,00 грн;
1.42. Рабош Катерині Іванівні, проживає в с. Кишин по вул. Молодіжінй, 14
на поховання брата в сумі 300,00 грн;
1.43. Дорошенко Тетяні Петрівні, проживає в с. Кишин по вул. Річній, 24 на
поховання сестри в сумі 300,00 грн;
1.44. Ренкас Наталії Костянтинівні, проживає в м. Олевськ по вул.
Олександра Олеся, 23 на поховання матері в сумі 300,00 грн;
1.45. Шмат Олені Миколаївні, проживає в с. Покровське на поховання
чоловіка в сумі 300,00 грн.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
Дорош В.В. виділити кошти в сумі 43100,00 (сорок три тисячі сто) грн. з
місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2017 рік.
Міський голова

Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 93
від 28.07.2017 року
Про реорганізацію
логопедичної групи
в ДНЗ №2 «Малятко»
У зв’язку з великою кількістю дітей з порушенням мовлення, що
перешкоджає успішному вихованню і навчанню дітей у ДНЗ № 2 «Малятко»,
на підставі висновку-обстеження районної ПМПК та звернення батьків
вихованців дошкільного навчального закладу №2 «Малятко», керуючись
Положенням про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 13.05.93р №135, Порядком комплектування
дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого
наказом МОН, МОЗ №240/165 від 27.03.06 року, наказом Міністерства освіти
і науки України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження Нормативів
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)
компенсуючого типу», наказом Міністерства і науки України від 04.11.2010
року №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних
закладів», згідно з нормами «Інструкції про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти», затвердженими наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 № 102, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Реорганізувати старшу групу ДНЗ № 2 «Малятко» в логопедичну.
2. Ввести ставку логопеда в штат ДНЗ № 2 «Малятко».
3. Завідуючій ДНЗ № 2 «Малятко» Дубченко Н.А. привести штатний
розпис у відповідності до даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Осипчука Я.М.
Міський голова
Голосували «За» - 25

О.В.Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 94
від 28.07.2017 року
Про затвердження графіку
роботи відділу культури
Олевської міської ради
Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Положенням відділу культури затвердженого рішенням шостої
сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 30.03.2017 року № 92 «Про
затвердження Положення про відділ культури Олевської міської ради»,
розглянувши лист начальника відділу культури міської ради Кльоц Ірини
Василівни, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи відділу культури Олевської міської ради,
згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Осипчука Я.М.

Міський голова
Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

Додаток
ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ
ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок – п’ятниця з 9.00 год. до 18.00 год.
Обідня перерва з 13.00 год. до 14 год.
Вихідні дні: субота, неділя.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 95
від 28.07.2017 року
Про затвердження графіків
роботи виконуючих обов’язків
старост Олевської ОТГ
Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи виконуючих обов’язків старост Олевської
ОТГ, додається.
2. Керуючому справами виконавчого комітет Олевської міської ради
опублікувати дане рішення на сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету Русина Ю.Г.

Міський голова
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О.В. Омельчук

ГРАФІК РОБОТИ
виконуючих обов’язків старост Олевської ОТГ

Села
Рудня-Бистра
Тепениця
Зубковичі
Замисловичі
Зольня
Сущани
Стовпинка
Хочино
Журжевичі
Юрове
Дружба
Новоозрерянка
Покровське
Калинівка
Майдан
Жубровичі
Кам’янка
Кишин
Копище
Лопатичі

Робочий день
(год.)
з 8-00 до 17-00
з 8-00 до 17-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 8-00 до 17-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 8-00 до 17-00
з 8-00 до 17-00
з 8-00 до 17-00
з 9-00 до 18-00
з 8-00 до 17-00
з 8-00 до 17-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00
з 9-00 до 18-00

Керуючий справами

Обідня перерва
(год)
з 12-00 до 13-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 14-00 до 15-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 12-00 до 13-00
з 13-00 до 14-00
з 12-00 до 13-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00
з 13-00 до 14-00

Вихідний
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
субота, неділя
Ю.Г. Русин

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 96
від 28.07.2017 року
Про представлення до звання
«Мати-героїня»
Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости села РудняХочинська Хомутовського Анатолія Володимировича про представлення до
звання «Мати-героїння» жительки села Рудня-Хочинська – Марчук Катерини
Миколаївни, яка народила та виховала шестеро дітей до 8-річного віку,
керуючись п. 12 розділу 3 Положення про почесні звання затвердженого
Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, виконком
міської ради
ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про
присвоєння
почесного звання «Мати-героїня» жительці села РудняХочинська – Марчук Катерині Миколаївні, 02.05.1972 року народження.
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 97
від 28.07.2017 року
Про рекомендацію та погодження
призначення керівника комунального
підприємства «Олевськ-РесурсІнвест»
На підставі рішення Х сесії VIII скликання Олевської міської ради від
13.06.2017 року № 170 «Про створення комунального підприємства
«Олевськ-РесурсІнвест» Олевської міської ради», пункту 6.5 Статуту
вказаного підприємства, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Рекомендувати та погодити подану міським головою Омельчуком О.В.
кандидатуру Вербельчука Руслана Володимировича на призначення у посаді
директора комунального підприємства «Олевськ – РесурсІнвест» Олевської
міської ради.
2.
Міському голові укласти контракт із директором відповідного
комунального підприємства терміном на п’ять років.
3.
Новопризначеному директору комунального підприємства «ОлевськРесурсІнвест» Олевської міської ради Вербельчуку Р.В. здійснити державну
реєстрацію вказаного підприємства у відповідності до чинного
законодавства.
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 98
від 28.07.2017 року
Про надання дозволу на
встановлення тимчасових
споруд
Розглянувши заяви гр. Існюк Галини Йосипівни, проживає в м. Олевськ
по вул. Матросова, 20, гр. Торгонського Тараса Петровича, проживає в м.
Олевськ по вул. О. Пчілки, 21, гр. Гайчені Надії Миколаївни, проживає в м.
Олевськ по вул. Пушкіна, 52-а, гр. Халімончук Зорини Олексіївни, проживає
в с. Кишин по вул. Західній, 20, гр. Стафійчука Юрія Валерійовича, проживає
в с. Сущани по вул. Гагаріна, 8, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Порядком розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності в м.Олевськ», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл:
1.1. Гр. Існюк Галині Йосипівні на розміщення тимчасової споруди для
впровадження підприємницької діяльності (торгівля продовольчими
товарами) на земельній ділянці в м. Олевськ по вул. Київській, 9-а,
згідно схеми, додається;
1.2. Гр. Торгонському Тарасу Петровичу на розміщення тимчасової
споруди для впровадження підприємницької діяльності (торгівля
продовольчими товарами) на земельній ділянці в с. Будки по вул.
Миру, 49, згідно схеми, додається;
1.3. Гр. Гайчені Надії Миколаївні на розміщення тимчасових споруд для
впровадження підприємницької діяльності (торгівля продовольчими
товарами) на земельній ділянці в с. Жубровичі по вул. Гагаріна, 25,
згідно схеми, додається;
1.4. Гр. Халімончук Зорині Олексіївні на розміщення тимчасових споруд
для впровадження підприємницької діяльності (торгівля
продовольчими та непродовольчими товарами) на земельній ділянці
в с. Кишин по вул. Житомирській, 105-б, згідно схеми, додається;

Гр. Стафійчуку Юрію Валерійовичу на розміщення тимчасових
споруд для впровадження підприємницької діяльності (торгівля
продовольчими та непродовольчими товарами) на земельній
ділянці в с. Сущани по вул. Шепетька, згідно схеми, додається.
2. Виконавцю робіт Існюк Г.Й.:
- виготовити паспорт прив’язки;
- забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням;
- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, двома
урнами для сміття;
- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території.
3. Виконавцю робіт Торгонському Т.П.:
- виготовити паспорт прив’язки;
- забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням;
- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, двома
урнами для сміття;
- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території.
4. Виконавцю робіт Гайчені Н.М. :
- виготовити паспорт прив’язки;
- забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням;
- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, двома
урнами для сміття;
- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території.
5. Виконавцю робіт Халімончук З.О. :
- виготовити паспорт прив’язки;
- забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням;
- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, двома
урнами для сміття;
- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території.
1.5.

6. Виконавцю робіт Стафійчук Ю.В :
- виготовити паспорт прив’язки;
- забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням;
- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для
розміщення тимчасових споруд;
- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, двома урнами
для сміття;
- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території.

7. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2, 3, 4, 5, 6 даного рішення,
виконавець робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди.
8. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності становить 5 (п’ять) років з дня реєстрації паспорта прив’язки.
9. Термін встановлення тимчасової споруди 3 (три) місяці з дня реєстрації
паспорта прив’язки.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука В.П.
Міський голова
Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 99
від 28.07.2017 року
Про присвоєння та зміну
адресних номерів
Розглянувши заяви та надані документи Козловець Надії Леонідівни,
проживає по вул. Космонавтів, 34, кв. 75 в м. Житомирі, Пархомця
Володимира Леонідовича, проживає по вул. Житомирській, 17 в м. Олевськ,
Покотило Ольги Сазонівни, проживає по вул. Московській, 3 в м. Олевськ,
Корнійчука Олега Сергійовича, проживає по вул. Олевської республіки, 110 в
м. Олевськ, Гайчені Ігоря Васильовича, проживає по вул. О. Олеся, 4-а в м.
Олевськ, Ямчинського Степана Миколайовича, проживає по вул.
Центральній, 17-а в с. Соснівка, Халімончук Зорини Олексіївни, проживає по
вул. Західній, 20 в с. Кишин, Коц Наталії Іллівни, проживає по вул.
Промислова, 88-а в м. Олевськ, Коц Галини Денисівни, проживає по вул. Г.
Сагайдачного, 23 в м. Олевськ, Шепетько Марії Миколаївни, проживає по
вул. Набережній, 1 в с. Сущани, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресний номер житловій квартирі (2/20 частини житлового
будинку) по вул. Московській, 3 – вул. Московська, 3, кв. 3, власник
Покотило Антон Миколайович.
2. Змінити
адресний номер житловому будинку № 17 по вул.
Житомирській, а саме:
- вул. Житомирська, 17 кв. 1 власником 44/100 частини якої є Пархомець
Володимир Леонтійович;
- вул. Житомирській, 17, кв. 2 власником 56/100 частини якої є Козловець
Надія Леонідівна.
3. Змінити адресний номер земельній ділянці по вул. Суворова, 3 в м.
Олевськ, кадастровий номер 1824455100:01:026:0028, на вул. Олександра
Олеся, 4-а, що знаходиться у власності Гайчені Ігоря Васильовича.
4. Змінити адресний номер земельної ділянки по вул. Західній, 17 в м.
Олевську, кадастровий номер 1824455100:02:046:0049, на вул. Західна,
17-а, що знаходиться у власності Корнійчука Олега Сергійовича.

5. Присвоїти адресний номер земельній ділянці по вул. Житомирській в с.
Кишин, кадастровий номер 1824484001:11:005:0014, на вул.
Житомирська, 105-б, що знаходиться у власності Халімончук Зорини
Олексіївни.
6. Змінити адресний номер земельній ділянці по вул. Центральній, 13 в с.
Соснівка, кадастровий номер 1824487204:14:002:0079, на вул.
Центральна, 17-а, що знаходиться у власності Ямчинського Степана
Миколайовича.
7. Змінити адресний номер житловому будинку № 88-а по вул. Промисловій
в м. Олевськ, а саме:
- вул. Промислова, 88-а кв. 1 власник Коц Галина Денисівна;
- вул. Промислова, 88-а, кв. 2 власник Коц Наталія Іллівна.
8. Змінити адресний номер житловому будинку № 9 по вул. Поліській, а
саме:
- вул. Поліська, 9, кв. 1 власником 45/100 частини якої є Баланчук Степан
Гаврилович,
- вул. Поліська, 9, кв. 2 власником 50/100 частини якої є Рудницька Раїса
Карлівна.
9. Змінити адресний номер житловому будинку по вул. Набережній, 1 на
вул. Набережній, 1-а власником якого є Шепетько Марія Миколаївна.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В.
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 100
від 28.07.2017 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній
та вул. Київській
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Бобровник Тетяни
Анатоліївни, проживає в м. Олевськ по вул. Інтернаціональній, 37, Ковальчук
Ніни Іванівни, проживає в м. Сарни по вул. Святотріївській, 49, Рівненської
області, Бараша Миколи Павловича, проживає по вул. СвятоВоздвиженській, 12 в м. Олевськ, які здійснюють роздрібну торгівлю з
лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням 31 сесії V-го скликання від 20.04.2010р. «Про
затвердження Положення про торгівлю з лотків у м. Олевськ», рішенням
виконкому від 15.09.2010р. №225 «Про затвердження місць для роздрібної
торгівлі в м. Олевськ», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України від 8 липня 1996 р. № 369 «Правила роботи
дрібнороздрібної мережі», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити здійснення роздрібної торгівлі з лотків фізичним особампідприємцям:
- Бобровник Тетяні Анатолівні з 01.08.2017 року на відведеній території
по вул. Привокзальній, місце № 44;
- Ковальчук Ніні Іванівні з 01.08.2017 року по неділях на відведеній
території по вул. Привокзальній;
2. Барашу Миколі Павловичу в період з 01.08.2017 року по 01.10.2017
року на відведеній території по вул. Привокзальній, місце № 22.
3. ФОП Бобровник Т.А., Ковальчук Н.І., Барашу М.П. дотримуватись
Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного
обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 15.06.2006 року № 833, Законів України «Про
захист прав споживачів», «Про якість та безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини».

4. Забороняється продаж продовольчих товарів, якщо при їх продажу
відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для
додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих
товарів.
5. Заступнику міського голови Ніколайчуку О.В. укласти договори на
тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями.
6. ФОП Бобровник Т.А., Ковальчук Н.І., Барашу М.П. забезпечувати
санітарну очистку орендованої земельної ділянки.
7. Контроль за надходженням коштів у відповідності до укладених
договорів покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності міської ради Дорош В.В.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
Міський голова

Голосували «За» - 25

О. В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 101
від 28.07.2017 року
Про інвентаризацію
громадських колодязів
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши перелік громадських колодязів по населеним пунктам
Олевської ОТГ, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Державними санітарними нормами та правилами
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
(ДСанПіН2.2.4-171-10), виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Виконуючим обов’язки старост Олевської ОТГ та відділу житловокомунального господарства та цивільного захисту населення провести
інвентаризацію громадських колодязів по Олевській міській об’єднаній
територіальній громаді, згідно додатку.
2. Винести на чергове засідання виконавчого комітету перелік громадських
колодязів з послідуючим взятятям на облік по Олевській міській
об’єднаній територіальній громаді.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука В.П.

Міський голова
Голосували «За» - 25

О.В. Омельчук

Додаток
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Адреса громадського колодязя
м.Олевськ, вул.Свято-Миколаївська, 76
м.Олевськ, вул.Інтернаціональна, 36-а
м.Олевськ, вул.Московська, 39
м.Олевськ, Щорса, 25
м.Олевськ, вул.Володимирська, 18
м.Олевськ, вул. Герцена, 12
м.Олевськ, вул.40 років Перемоги, 10
м.Олевськ, вул. Олексія Береста, 19
м.Олевськ, вул. Куйбишева, 4
м.Олевськ, вул.Комарова, 15
м.Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 11
м.Олевськ, вул .Житомирська, 29
м.Олевськ, вул. Олексія Береста, 1
м.Олевськ, вул. Олексія Береста, 25
м.Олевськ, Московська, 7
с.Хочино, вул.Малікова (кінець вулиці)
с.Хочино, вул.Малікова, 51а
с.Хочино, вул.Шкільна, 1а
с. Рудня-Хочинська, вул. Теліги Олени, 29
с.Перга, вул.Никончука Миколи, 14а
с.Перга, вул.Сидоренко,3
с.Юрово, вул.Миру, 19
с.Кишин, вул.Житомирська,41
с.Кишин, вул.Житомирська,55
с.Кишин, вул.Житомирська,91
с.Зубковичі, вул.Житомирська, 39
с.Стовпинка,вул.Шевченка
с.Копище, вул.Партизанська,31
с.Майдан-Копищанський, вул.Шведа
с.Майдан, вул.Національного визволення,57
с.Сарнівка,вул.Щорса, 16
с.Кам'янка,вул.Центральна,81
с.Лопатичі, вул.Гагаріна,61
с.Жубровичі, вул.Шевченка, 65
с.Жубровичі, вул.Корольова, 66
с.Зольня,вул.Морозова,3
с.Зольня, площа Перемоги,2
с.Зольня, площа Перемоги,4
с.Сердюки, вул.Першотравнева,17
с.Покровське, вул.Вишнева,7б
с.Покровське, вул.Лісна,12б
с.Тепениця, вул.Левчука
с.Артинськ, вул.Гагаріна
с.Обище, вул.Центральна
с.Соснівка, вул.Центральна
с.Журжевичі, вул.Лісова, 41
с.Журжевичі, вул.Лісова, 9

Примітка

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

с.Журжевичі, площа Центральна, 6
с.Журжевичі, пров. Зарічний, 2
с.Калинівка, вул.Лесі Українки, 12
с. Калинівка, вул.Перемоги, 4
с.Сущани, вул.Набережна
с.Андріївка
с.Варварівка, вул.Лесі Українки, 87
с.Корощино, вул.К.Зеленко, 18
с.Рудня-Бистра, вул.Шевченка, 4
смт.Новоозерянка, вул.Юрія Креця
смт.Новоозерянка, вул. Юрія Креця, 10
смт.Новоозерянка, вул. Юрія Креця, 12
смт.Новоозерянка, вул. Соборна, 6
смт.Новоозерянка, вул. Заводська, 5
с.Озеряни, вул. Омелянчука,17
с.Озеряни, вул. Шкільна
с.Озеряни, вул. Шкільна, 2
с.Замисловичі, вул. Шевченка, 7
с.Замисловичі, вул. Княгині Ольги, 31
с.Хмелівка, вул. Річна

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 102
від 28.07.2017 року
Про актуалізацію даних щодо
осіб, які перебувають на
квартирному обліку
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. та
розглянувши надані документи громадян с. Лопатичі: Сичової Оксани
Василівни, Дячук Оксани Володимирівни, Ничипорчук Світлани Василівни,
Осипчука Олександра Олексійовича, Кльоз Аліни Григорівни, розглянувши
надані документи громадян с. Сущани: Терещенко Інни Володимирівни,
Лебедєвої Ольги Іванівни, Ніколайчук Аліни Іванівни, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Житлового
кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. На підставі рішення виконкому Лопатицької сільської ради від
31.07.2000 р. № 49 та зміною прізвища заявника, внести зміни в склад сім'ї
заявника Сичової (Рудой) Оксани Василівни:
- Сичова Оксана Василівна, 1976 р.н. – заявник;
- Рудой Дмитро Петрович, 1998 р.н. – син;
- Рудой Василь Петрович, 2002 р.н.– син.
2. На підставі рішення виконкому Лопатицької сільської ради від
21.02.2005 р. та зміною прізвища заявника, внести зміни в склад сім'ї
заявника Дячук Оксани Володимирівни:
- Дячук(Макарчук) Оксана Володимирівна, 1976 р.н. – заявник
- Дячук Андрій Нестерович, 1979 р.н. – чоловік;
- Макарчук Роман Миколайович, 1999 р.н.– син;
- Дячук Вікторія Андріївна, 2005 р.н.– дочка;
- Дячук Дарина Андріївна, 2007р.н.– дочка;
- Дячук Матвій Андрійович, 2011р.н. – син;
- Дячук Олександр Андрійович, 2015р.н.– син.
Сім’ю Дячук О.В. внести в списки на позачергове отримання житла.
3. На підставі рішення виконкому Лопатицької сільської ради від
28.11.2003 р. № 47 внести зміни в склад сім'ї заявника Ничипорчук Світлани
Василівни:

- Ничипорчук Світлана Василівна, 1976р.н.– заявник;
- Ничипорчук Михайло Миколайович, 1980р.н. – чоловік;
- Ничипорчук Анна Михайлівна, 2001 р.н.– дочка;
- Ничипорчук Софія Михайлівна, 2004 р.н.– дочка.
4. На підставі рішення виконкому Лопатицької сільської ради від
26.10. 2011р. № 47 внести зміни в склад сім'ї заявника Осипчука Олександра
Олексійовича:
- Осипчук Олександр Олексійович, 1986 р.н.– заявник;
- Осипчук Яна Сергіївна, 1994 р.н. –дружина;
- Осипчук Аліна Олександрівна, 2012 р.н.– дочка;
- Осипчук Дарина Олександрівна, 2013 р.н.– дочка.
5. На підставі рішення виконкому Лопатицької сільської ради № 56 від
15.11.2016р. внести зміни в склад сім'ї заявника Клюз Аліни Григорівни :
- Клюз Аліна Григорівна, 1992 р.н. – заявник;
- Клюз Вероніка Артемівна, 2017 р.н.– дочка.
6. На підставі рішення виконкому Сущанської сільської ради від 07.09.2012
р. №59 внести зміни в склад сім'ї заявника Терещенко Інни Володимирівни:
- Терещенко Інна Володимирівна, 1983 р.н.– заявник;
- Терещенко Владислав Олегович, 2002 р.н.– син;
- Терещенко Олександр Вікторович, 200 4р.н. – син;
- Терещенко Марина Вікторівна, 2008 р.н. –дочка;
- Терещенко Анастасія Вадимівна, 2013 р.н.– дочка.
Сім’ю Терещенко Інни Володимирівни внести в списки на позачергове
отримання житла.
7. На підставі рішення виконкому Сущанської сільської ради від 27.11.2012
р. №72 внести зміни в склад сім'ї заявника Лебедєвої Ольги Іванівни:
- Лебедєва Ольга Іванівна, 1976 р.н. – заявник;
- Лебедєв Віталій Іванович, 1976 р.н.– чоловік;
- Лебедєва Ірина Віталіївна, 1997 р.н. – дочка;
- Лебедєв Гордій Віталійович, 2004 р.н.– син;
- Лебедєв Ілля Віталійович, 2008 р.н. – син;
- Лебедєва Мар’яна Віталіївна, 2013 р.н.– дочка.
8. На підставі рішення виконкому Сущанської сільської ради від 31.01.2013 р.
№ 6 внести зміни в склад сім'ї заявника Ніколайчук Аліни Іванівни:
- Ніколайчук Аліна Іванівна, 1994 р.н. – заявник;
- Ніколайчук Сергій Петрович, 1984 р.н.– чоловік;
- Ніколайчук Тимур Сергійович, 2013 р.н. – син.
8. Спеціалісту міської ради Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в
облікову документацію.
Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 103
від 28.07.2017 року
Про надання дозволу на зрізання
аварійних зелених насаджень
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ Писарської Олени
Олександрівни, проживає по вул. Свято-Воздвиженській, 25 в м. Олевськ,
Макарчук Катерини Іванівни, проживає по вул. Житомирській, 105 в с.
Кишин, Юрченко Любові Іванівни, проживає по вул. СвятоМиколаївській,12, кв. 1 в м. Олевськ, лист голови правління Олевської РСС
Сороки Ольги Іванівни, акти обстежень зелених насаджень, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 Постанови
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл:
- на зрізання аварійних, стиглих дерев на території складських приміщень
Олевської РСС (дві тополі, два в’язи);
- на зрізання аварійного, стиглого дерева (каштан) по вул. СвятоВоздвиженській, 25;
- на зрізання аварійного, стиглого дерева (дуба) на присадибній ділянці по
вул. Житомирській, 105 в с. Кишин;
- на зрізання аварійного, сухого дерева (липа) по вул. Княгині Ольги біля
житлового будинку № 12 в м. Олевськ.
2. Зрізання аварійних дерев провести, забезпечивши техніку безпеки під час
виконання робіт.
3. Зрізання дерев, розташованих на прибудинкових територіях провести
силами заявників, забезпечивши техніку безпеки під час виконання робіт.
Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 104
від 28.07.2017 року
Про затвердження графіку
роботи торгової точки
та надання дозволів
Розглянувши заяву приватного підприємця Ковальчука Назара
Васильовича, проживає по вул. Володимирській, 36/2 в м. Олевськ,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи торгової точки кав’ярні швидкого
обслуговування «CoffeeMallka» на площі Соборній в м. Олевську, яка
знаходиться у власності ФОП Ковальчука Н.В.:
понеділок - неділя з 0000 год. до 2400 год.
2. Надати
дозвіл
ФОП
Ковальчуку
Н.В.
на
встановлення
відеоспостереження біля тимчасової споруди «CoffeeMallka» на площі
Соборній.
3. Закріпити за ФОП Ковальчуком Н.В. прилеглу до тимчасової споруди
«CoffeeMallka» клумбу для її обслуговування.
4. ФОП Ковальчуку обмежити гучність звуковідтворюючої апаратури з
22.00 год до 06.00 год в межах санітарних норм.
5. ФОП Ковальчука Н.В. забезпечити інформування споживачів про
роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін
(цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до
Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного
споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах
ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 р. та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 р. за № 4/1808.
6. Попередити ФОП Ковальчука Н.В. про відповідальність за порушення
Правил благоустрою території громади.
Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 105
від 28.07.2017 року
Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам Олевської ОТГ
Розглянувши заяву гр. Лозко Інни Ігорівни, проживає по вул.
Бортницькій, 44 кв. 1 в с. Майдан-Копищенський, гр. Мельника Андрія
Івановича, проживає по вул. Лісовій, 43 в с. Хочино, гр. Гуменного
Станіслава Оксентійовича, проживає по вул. Зарічній, 1 в с. Журжевичі,
відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом
України «Про приватизацію
державного житлового фонду» виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Передати у приватну власність громадян житлову квартиру № 1 в
будинку по вул. Бортницькій, 44 в с. Майдан - Копищенський загальною
площею 133,2 м.кв., що належить до комунального житлового фонду, в
рівних долях сім'ї Лозко Інни Григорівни в складі 2-х чоловік:
- Лозко Інна Ігорівна – заявник;
- Лозко Валерій Михайлович – чоловік.
2. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 43 по вул.
Лісовій в с. Хочино загальною площею 69,8 м.кв., що належить до
комунального житлового фонду, в рівних долях сім'ї Мельника Андрія
Івановича в складі 2-х чоловік:
- Мельник Андрій Іванович – заявник;
- Мельник Ніна Євтухівна – дружина.
3. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 1 по вул.
Зарічній в с. Журжевичі загальною площею 71,1 м.кв., що належить до
комунального житлового фонду, Гуменному Станіславу Оксентійовичу.
4. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати
свідоцтво про право власності на житло.
Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 106
від 28.07.2017 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши заяви та відповідні документи Кирильчук Катерини
Григорівни, проживає в м. Олевськ по вул. Житомирській, 85, Кирильчука
Володимира Григоровича, проживає в м. Олевськ по вул. Житомирській, 85,
Бочковського Анатолія Володимировича, проживає в м. Олевськ по вул.
Володимирській, 4, кв. 19, Фещука Максима Віталійовича, проживає в с.
Кишин по вул. Шевченка, 7, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу,
виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Взяти на квартирний облік Кирильчук Катерину Григорівну та
її сім’ю, що складається з двох осіб:
Кирильчук Катерина Григорівна, 1995 р.н. – заявник;
Кирильчук Наталія В’ячеславівна, 2017 р.н. – дочка.
Сім'ю Кирильчук К.Г. внести в списки на отримання житла до
першочергової черги, як одиноку матір.
2. Взяти на квартирний облік Кирильчука Володимира Григоровича,
17.01.1999 р.н. та внести в списки на отримання житла до позачергової черги
громадян, що потребують поліпшення житлових умов, як дитину сироту та
дитину позбавлену батьківського піклування.
3. Взяти на квартирний облік Бочковського Анатолія Володимировича та
його сім'ю, що складається з двох осіб:
- Бочковський Анатолій Володимирович – заявник;
- Бочковська Мілана Анатоліївна – дочка
Сім'ю Бочковського А.В. внести в списки на отримання житла до
позачергової черги, як учасника бойових дій та інваліда війни 2-ї групи.
4. Взяти на квартирний облік Фещука Максима Віталійовича та його сім'ю,
що складається з трьох осіб:
- Фещук Максим Віталійович – заявник;
- Фещук Марина Миколаївна – дружина;
- Фещук Дарина Максимівна – дочка.

Сім'ю Фещука М.В. внести в списки на отримання житла до першочергової
черги, як учасника бойових дій.

Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 107
від 28.07.2017 року
Про видачу ордеру
на житлове приміщення
Розглянувши заяву Кочин Надії Юріївни, проживає по вул. Соборній,
7, кв. 9 в смт Новоозерянка та надані документи, витяг з протоколу правління
ВАТ «Озерянський КЗБГК», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 58 Житлового кодексу України, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Видати ордер на заселення двокімнатної житлової квартири № 1 по
вул. Юрія Креця, 7 в смт Новоозерянка загальною площею 43,6 кв.м.
сім'ї Кочин Надії Юріївни в складі:
- Кочин Надія Юріївна – заявник;
- Кочин Олег Миколайович – чоловік;
- Кочин Марія Анатоліївна – дочка;
- Кочин Ярослав Олегович – син;
- Кочин Павло Олегович – син.
2.
Заступнику міського голови Колбасюку В.В. видати ордер на вселення
в житлову квартиру.

Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 108
від 28.07.2017 року
Про надання дозволу
на відкриття торгової
точки
Розглянувши заяву приватного підприємця Ковальчук Олесі
Леонідівни, проживає по пров. Павленка, 6 в м. Олевську, відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на відкриття торгової точки для здійснення роздрібної
торгівлі хлібобулочними виробами та продуктами харчування фізичній
особі-підприємцю Ковальчук О.Л. у власному пересувному кіоску
площею 8.5 кв.м. по пров. Промисловому в м. Олевську
з графіком роботи: понеділок - неділя з 0800 год. до 2000 год.
без перерви та вихідних.
2. ФОП Ковальчук О.Л. забезпечити інформування споживачів про
роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін
(цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до
Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного
споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах
ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 р. та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 р. за № 4/1808.
3. Зобов’язати ФОП Ковальчук О.Л. забезпечити прилеглу до торгової
точки територію урнами для сміття.
4. Попередити ФОП Ковальчук О.Л. про відповідальність за порушення
Правил благоустрою території
5. Зобов’язати ФОП Ковальчук О.Л. укласти угоду з ПП «Будпослуги –
2» на вивезення побутових відходів на сміттєзвалище.
Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 109
від 28.07.2017 року
Про надання дозволу на
збір вихідних даних
Розглянувши заяву Ковальчука Василя Даниловича, проживає по
бульвару Воїнів Афганців, 10, кв. 2 в м. Олевську, Тимощук Ольги
Василівни, проживає по вул. Ковпака, 20 в м. Олевську, Ковальчук Наталії
Василівни, проживає по вул. Комарова, 16 в м.Олевську, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1.
Надати дозвіл Ковальчуку В.Д. на збір вихідних даних на підключення
до централізованої системи водовідведення квартири №2 житлового
будинку № 10 по бульвару Воїнів Афганців в м. Олевську.
2.
Надати дозвіл Ковальчуку Н.В. на збір вихідних даних на підключення
до централізованої системи водопостачання та водовідведення
житлового будинку № 16 по вул. Комарова в м. Олевську.
3.
Надати дозвіл Тимощук О.В. на збір вихідних даних на підключення
до централізованої системи водовідведення житлового будинку № 20
по вул. Ковпака в м. Олевську.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.

Міський голова
Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.07.2017 року
Про демонтаж тимчасової
споруди по вул. Привокзальній
Розглянувши колективне звернення фізичних осіб-підприємців, лист
начальника Олевського РС УДСУ з НС у Житомирській області Стужука
В.М. щодо демонтажу тимчасової споруди (турнікету) по вулиці
Привокзальній, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Цивільним Кодексом України, виконком міської
ради
ВИРІШИВ: Демонтувати турнікет на проїзній частині вулиці Привокзальна
біля Олевського кооперативного ринку.

Міський голова

О.В. Омельчук

Рішення не прийнято
Голосували «За» - 10
«Утримались» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 110
від 28.07.2017 року
Про погодження переліку об’єктів реконструкції
та капітальних ремонтів комунальної власності
для включення в план соціально-економічного
розвитку громади
Керуючись ст.ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 410 від 07.06.2017
року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад», виконком міської ради
ВИРІШИВ
1. Погодити перелік об’єктів комунальної власності для включення в план
соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік, згідно додатку.
2. Вийти з пропозицією до сесії міської ради щодо включення даних
об’єктів в план соціально-економічного розвитку міської ради на 2017
рік.

Міський голова

Голосували «За» - 27

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Олевської міської ради
від 28.07.2007 року №110

Перелік об’єктів комунальної власності для включення в план
соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік
1. Виготовлення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
(заходи енергозбереження) будівлі дошкільного навчального закладу №
25 «Чебурашка» по вул. Морозова, 3 в с. Зольня Олевського району
Житомирської області».
2. Виготовлення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
(заходи енергозбереження) будівлі дошкільного навчального закладу по
вул. Сергія Шепетька, 18 в с. Сущани, Олевського району Житомирської
області».
3. Виготовлення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
(заходи енергозбереження) будівлі Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по
вул. Гагаріна, 50 в с. Лопатичі, Олевського району Житомирської
області».
4. Виготовлення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
(заходи енергозбереження) будівлі Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по
вул. Княгині Ольги, 3 в с. Замисловичі Олевського району Житомирської
області».

Голосували «За» - 27

