
ПРОЕКТ 

 

 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 

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 

«Олевськ – РесурсІнвест » Олевської міської ради Вербельчуку Р.В. 

здійснити державну реєстрацію вказаного підприємства у відповідності до 

чинного законодавства. 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 

від 28.07.2017 року 

Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Олевської міської ради 

на ІІ-ге 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 виконкому 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 керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи виконавчого комітету Олевської 



ПРОЕКТ 

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 соціально-

економічного 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. 

Біленець Н.І. 

1.10. Про результати проведення перевірок законності 

встановлення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності.   

Щоквартально  Верещако В.К. 

Охремчук І.І. 

1.11. Про проведення інформаційної кампанії серед 

мешканців міста щодо роздільного збору ТВП. 

При потребі Управління 

ЖКГ 

    1.12. Про роботу  дошкільних навчальних закладів 

(проведення поточного ремонту, заходи 

проведені ДНЗ та ЦРД, ефективність та результат 

Листопад Ковальчук А.П. 
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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» 

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 

Щоквартально  Скумін Н.А. 

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  
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3.1. День Незалежності 24 серпня Відділ культури. 

Відділ освіти, 

молоді та спорту. 

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 

управління земельних відносин. 

31 липня  
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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. 

жовтень-

грудень 

 

 

Керуючий справами                                                                       Ю.Г.Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 

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        О.В. Омельчук 
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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 рішення на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


ПРОЕКТ 

 
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 виконавчого 

комітету міської ради. 
 

Міський голова                                                                         О.В.Омельчук 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
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. 

 

4. Підстава: лист №4 від 11.07.2017 року пастора помісної церкви 

Християн Віри Євангельської Шапорди Петра Івановича. 

  

Міський голова                                                                                О.В.Омельчук 
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ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 

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. Свято-

Миколаївській, 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. Свято-

Миколаївській, 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. Свято-

миколаївській, 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; 
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1.9. Ковальчуку Борису Васильовичу, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 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. Патюк 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, 29-

А 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; 
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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 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        О.В. Омельчук 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

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», 
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      О.В. Омельчук 
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         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

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      О.В. Омельчук 
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ГРАФІК РОБОТИ  

виконуючих обов’язків старост Олевської ОТГ 

 

Села Робочий день Обідня перерва Вихідний 

 

Рудня-Бистра з 8-00 до 17-00 з 12-00 до 13-00 субота, неділя 

Тепениця з 8-00 до 17-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Зубковичі з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Замисловичі з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Зольня з 9-00 до 18-00 з 14-00 до 15-00 субота, неділя 

Сущани з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Стовпинка з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Хочино з 8-00 до 17-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Журжевичі з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Юрове з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Дружба з 8-00 до 17-00 з 12-00 до 13-00 субота, неділя 

Новоозрерянка з 8-00 до 17-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Покровське з 8-00 до 17-00 з 12-00 до 13-00 субота, неділя 

 Калинівка з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Майдан з 8-00 до 17-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Жубровичі з 8-00 до 17-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

Кам’янка з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Кишин з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Копище з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 Лопатичі з 9-00 до 18-00 з 13-00 до 14-00 субота, неділя 

 

Керуючий справами      Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

від 28.07.2017 року 

Про зняття з дерева-довгожителя 

статусу природної пам’ятки 

 

 У зв’язку з падінням дерева-довгожителя дуба по вулиці  Свято-

Миколаївській, 40 внаслідок стихійного лиха, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Зняти з дерева-довгожителя дуба, розташованого по вул. Свято-

Миколаївській, 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       О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

від 28.07.2017 року 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 

 Розглянувши подання виконуючої обов’язки старости села Рудня-

Хочинська Хомутовського Анатолія Володимировича щодо представлення 

до звання мати-героїння жительки села Рудня-Хочинська Макарчук Катерині 

Миколаївні, 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 Рудня-

Хочинська  – Марчук Катерина Миколаївна, 02.05.1972 року народження, яка 

народила та виховала шестеро дітей до 8-річного віку. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

від 28.07.2017 року 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової  

споруди 
 

 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 Миколаївни на розміщення тимчасових споруд для 

впровадження підприємницької діяльності (торгівля продовольчими 

товарами ) на земельній ділянці в с. Жубровичі по вул. Гагаріна, 2, 

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, згідно схеми, додається; 



ПРОЕКТ 

1.5. 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 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 облаштування прилеглої території освітленням, двома 

урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території. 

4. Виконавцю робіт Гайченя Н.М. : 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- 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 облаштування прилеглої території освітленням, двома 

урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території. 

6. Виконавцю робіт Стафійчук Ю.В : 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- 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 цього 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 житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 


