Зареєстровано членів виконкому - 30

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 1
від 26.01.2018 року
Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Олевської
міської ради на І півріччя 2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами
виконавчого комітету міської ради Русина Юрія Григоровича про план
роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2018 року, керуючись
ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя
2018 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» - 30

О.В. Омельчук

План роботи виконавчого комітету Олевської
міської ради на І-ше півріччя 2018 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 ІІ півріччя
2017 року

Лютий

Горпинич К.О.

1.2.

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

Лютий

Ковальчук О.Б.

1.3.

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

Березень

Пятницький
В.Б.

1.4.

Про санітарний стан міста та вивезення ТПВ

Березень

Торгонський
О.І.

1.5.

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

Квітень

Ковальчук О.Б.

1.6.

Про виконання міського бюджету за І квартал
2018 року

Квітень

Горпинич К.О.

1.7.

Про стан оренди комунального майна та сплати
за нього

Травень

Ковальчук О.Б.

1.8.

Про стан оренди землі та сплати за неї

Травень

Біленець Н.І.

1.9.

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

Щоквартально Ковальчук О.Б.

1.10.

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

Щоквартально

Верещако В.К.

1.11.

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

При потребі

Управління
ЖКГ

Верещако В.К.

Біленець Н.І.

Про роботу дошкільних навчальних закладів
(проведення поточного ремонту, заходи
проведені ДНЗ та ЦРД, ефективність та результат
роботи нових працівників ЦРД)

Червень

Ковальчук А.П.

1.13.

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

Щоквартально

Торгонський
О.І.

1.14.

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

Червень

ОП «Теплових
мереж»

Щоквартально

Скумін Н.А.

1.12.

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
ЦСССМ

1.16.

Про результати та ефективність оренди
комунального майна

Червень

Ковальчук О.Б.

1.17.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за
І півріччя

Червень

Загальний
відділ

1.18.

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

Травень

в.о. старост

1.19.

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

Травень

Керівники
відповідних
комунальних
установ

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.

Травень

Керівники
відповідних
управлінь та
відділів

2.2.

Аналіз стану виконавчої дисципліни у апараті
виконавчого комітету

Травень

Русин Ю.Г.

2.4.

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

Червень

Остапчук Н.М.

3. Організація проведення державних, професійних свят та інших заходів
3.1.

День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів

15 лютого

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.2.

День Чорнобильської трагедії

26 квітня

3.3.

Міжнародний день жінок

8 березня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.4.

День перемоги

9 травня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

3.5.

День міста

3.6.

День захисту дітей

Керуючий справами

Голосували «За» - 30

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

01 червня

Відділ культури.
Відділ освіти,
молоді та спорту.

Ю.Г.Русин

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 2
від 26.01.2018 року
Про погодження кандидатури
на посаду директора
комунальної установи
«Олевська дитячо-юнацька
спортивна школа боротьби»
Олевської міської ради

На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року №
57 «Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з
посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної
власності Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
подання міського голови, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити кандидатуру Попкова Володимира Федоровича на посаду
директора комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа
боротьби» Олевської міської ради.
2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником відповідної
комунальної установи терміном на три роки.

Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 3
від 26.01.2018 року
Про затвердження
розпоряджень міського голови
Розглянувши розпорядження міського голови від 28.11.2017 № 356
«Про затвердження калькуляції», від 28.11.2017 № 357 «Про затвердження
калькуляції», від 29.12.2017 № 395 «Про затвердження калькуляції»,що
видавалися у період між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю,
виконком міської ради
ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови:
- від 28.11.2017 № 356 «Про затвердження калькуляції»;
- від 28.11.2017 № 357 «Про затвердження калькуляції»;
- від 29.12.2017 № 395 «Про затвердження калькуляції».

Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 28.11.2017 № 356
Про затвердження
калькуляції
У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на
опалення приміщення міської ради та приміщення колишньої РДА за
жовтень 2017 року.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В.
винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету
міської ради.

Міський голова

О.В.Омельчук

Додаток до розпорядження
міського голови
від 28.11.2017 року № 356

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення
колишньої РДА
№ Статті витрат

Жовтень М\Р

Жовтень РДА

сума коштів грн.

сума коштів грн.

1

Заробітна плата

6666,36

8672,90

2

Нарахування на заробітну плату 1466,60

1908,04

3

Дрова

-

-

4

Електроенергія

-

-

Разом витрат

8132,96

10580,94

Всього опалювальна площа

874,9

1724,4

Вартість за 1 м.кв.

9,59

6,13

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Дорош В.В.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 28.11.2017 № 357
Про затвердження
калькуляції
У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на
опалення за листопад 2017 року.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В.
винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету
міської ради.

Міський голова

О.В.Омельчук

Додаток до розпорядження
міського голови
від 28.11.2017 року № 357

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення
колишньої РДА
№ Статті витрат

Листопад М\Р

Листопад РДА

сума коштів грн.

сума коштів грн.

12341,19

10181,53

1

Заробітна плата

2

Нарахування на заробітну плату 2715,06

2239,94

3

Дрова

9535,50

15102,00

4

Електроенергія

-

-

Разом витрат

24591,75

21941,42

Всього опалювальна площа

847,9

1724,4

Вартість за 1 м.кв.

29,00

12,72

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Дорош В.В.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 29.12.2017 № 395
Про затвердження
калькуляції
У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на
опалення за грудень 2017 року.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В.
винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету
міської ради.

Міський голова

О.В.Омельчук

Додаток до розпорядження
міського голови
від 29.12.2017 року № 395

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення
колишньої РДА
№ Статті витрат

Грудень М\Р

Грудень РДА

сума коштів грн.

сума коштів грн.

12341,19

15148,70

1

Заробітна плата

2

Нарахування на заробітну плату 2715,06

2860,82

3

Дрова

10926,00

9519,95

4

Електроенергія

-

-

Разом витрат

25982,25

27529,47

Всього опалювальна площа

847,9

1724,4

Вартість за 1 м.кв.

30,64

15,96

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Дорош В.В.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 4
від 26.01.2018 року
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 01.03.2017 року
№ 5 «Про встановлення сум виплат
матеріальної допомоги»
У відповідності до Програми соціального захисту населення Олевської
ОТГ на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням першої сесії Олевської
міської ради VІІІ скликання від 23.01.2017 року № 24 «Про затвердження
Програми соціального захисту населення Олевської ОТГ на 2017-2020 роки»,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни у п.п. 1.3. у рішення виконавчого комітету від 01.03.2017
року № 5 «Про встановлення сум виплат матеріальної допомоги» шляхом
викладення його у наступні редакції:
1.3. Для поховання непрацюючих громадян в сумі 500,00 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В.

Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 5
від 26.01.2018 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, надані 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. Колодію Сергію Сергійовичу, проживає по вул. Свято-Миколаївській,
44-а, кв. 8, в м. Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.2. Марчук Наталії Анатоліївні, проживає по вул. Малікова, 18 в с. Хочине
Олевського району, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.3. Клименку Сергію Миколайовичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Гагаріна, 8, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.4. Марчук Наталії Вікторівні, проживає в с. Сущани по вул. Набережній,
42, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.5. Степановій Надії Іванівні, проживає в м. Олевськ по вул. Московській,
34, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.6. Громадському Степану Андрійовичу, проживає в с. Покровське по вул.
Гагаріна, 41, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.7. Бондарю Анатолію Анатолійовичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Житомирській, 13, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.8. Бондар Марії Миколаївні, проживає в м. Олевськ по вул. Гагаріна, 8, на
лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.9. Симончук Валентині Василівні, проживає в с. Перга по вул. Сидоренка,
32, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.10. Харипончук Вірі Максимівні, проживає в с. Кам'янка по вул.
Центральній, 23, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;

1.11. Гречко Людмилі Костянтинівні, проживає в м. Олевськ по вул. Зоряній,
4, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.12. Юносовій Тетяні Іванівні, проживає по вул. Першотравневій, 15 в м.
Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.13. Козачок Наталії Василівні, проживає в с. Лопатичі по вул. Слобідській,
3-а, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.14. Квятковській Валентині Адамівні, проживає в с. Артинськ по вул.
Гагаріна, 37, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.15. Шатило Оксані Адамівні, проживає в с. Хмелівка по вул. Лісній, 135,
на лікування доньки в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.16. Левчук Ользі Сергіївні, проживає в с. Хмелівка по вул. Лісній, 71, на
лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.17. Павленко Таїсії Анатоліївні, проживає в м. Олевськ по вул. Січових
Стрільців, 23, кв. 6, на лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.18. Гайчені Олені Володимирівні, проживає в с. Варварівка по вул.
Заводській, 10, на лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.19. Михайленко Вірі Михайлівні, проживає в с. Кишин по вул. 8 Березня,
5, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.20. Павленку Володимиру Матвійовичу, проживає в с. Кишин по вул.
Свято-Миколаївській, 15, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.21. Науменко Ользі Олександрівні, проживає в м. Олевськ по вул. Зарічній,
29, на лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.22. Хоречко Галині Антонівні, проживає в с. Жубровичі по вул.
Незалежності, 17, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.23. Мартинчуку Григорію Федоровичу, проживає в с. Сущани по вул.
Гагаріна, 25, на навчання дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.24. Тимощук Аллі Володимирівні, проживає по вул. Зеленій, 2-а в м.
Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.25. Ковальчуку Кузьмі Івановичу, проживає в с. Забороче по вул. Миру,
37, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.26. Морозу Миколі Анатолійовичу, проживає в с. Андріївка по вул. Л.
Українки, 31, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.27. Романчук Любові Миколаївні, проживає в с. Майдан, на лікування в
сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.28. Небесному Леоніду Андрійовичу, проживає в с. Жубровичі по вул.
Шевченка, 3, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.29. Пекарській Світлані Василівні, проживає в с. Болярка по вул. Миру, 9,
на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.30. Майгуну Івану Яковичу, проживає по вул. Садовій, 5 в с. Кам'янка, на
лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.31. Корнійчук Галині Едуардівні, проживає по вул.Покровській, 11 в с.
Лопатичі, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.32. Дрогальчук Ользі Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Олени
Теліги, 29, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;

1.33. Гавриленку Михайлу Григоровичу, проживає в м. Олевськ по пров.
Набережному, 6, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.34. Козачок Тетяні Олександрівні, проживає в м. Олевськ по вул.
Набережній, 3, кв. 2, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.35. Терещенко Олені Федорівні, проживає в с. Юрове по вул. Зарічній, 6,
на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.36. Хромцю Андрію Григоровичу, проживає в с. Устинівка по вул.
Партизанській, 39, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.37. Патюк Ніні Федорівні, проживає в с. Замисловичі по вул. Грабчака, 4,
на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.38. Горпиніч Ларисі Гергіївні, проживає в м. Олевськ по вул. Корольова, 4
в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.39. Перев’язку Миколі Миколайовичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Ковпака, 26, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.40. Горпиніч Ірині Анатоліївні, проживає в с. Сердюки по вул. Лісовій, 1,
на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.41. Мирончук Людмилі Олексіївні, проживає в с. Лопатичі по вул. Лісовій,
4-а, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.42. Гриб Альоні Миколаївні, проживає в м. Олевськ по вул. Житній, 5, на
лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.43. Федоренко Ларисі Федосівні, проживає в м. Олевськ по вул. СвятоМиколаївській, 44-а, кв. 30, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн.;
1.44. Існюк Анні Олександрівні, проживає в с. Тепениця по вул. Левчука, 32,
на лікування дитини в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.45. Симончук Оксані Миколаївні, проживає в с. Перга по вул. Піскова, 29,
на лікування дитини в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.46. Козловцю Роману Васильовичу, проживає в с. Кам’янка по вул. Новій,
4, на вирішення соціально-побутових питань в сумі 1000,00 (одна
тисяча) грн.;
1.47. Ковалевич Наталії Семенівні, проживає в с. Соснівка, на лікування в
сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.48. Пінчуку Анатолію Пилиповичу, проживає в м. Олевськ по вул.
Володимирській, 4, кв. 52 на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн.;
1.49. Пінчук Ользі Іванівні, проживає в м. Олевськ по вул. Володимирській,
4, кв. 52 на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.50. Синовцю Івану Івановичу, проживає в с. Замисловичі, по вул.
Вишневій, 13, на поховання невістки в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.51. Бовкуну Сергію Петровичу, проживає в с. Копище по вул.
Партизанській, 5-а, на поховання дітей в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн.;
1.52. Вільк Аллі Володимирівні, проживає в с. Сердюки по вул.
Першотравневій, 14, на поховання чоловіка в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;

1.53. Скумін Оксані Іванівні, проживає в с. Хочине по вул. Малікова, 31, на
поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.54. Харченко Марії Сергіївні, проживає в с. Будки по вул. Миру, 19-д, на
поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.55. Шептицькій Вікторії Вікторівні, проживає в с. Варварівка по вул.
Садовій, 34, на поховання батька в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.56. Кривому Віктору Миколайовичу, проживає в с. Жубровичі, по вул.
Шевченка, 34-б, на поховання дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.57. Шумбару Олегу Анатолійовичу, проживає в с. Озеряни по вул.
Садовій, 3, на поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.58. Пилипчук Олені Федорівні, проживає в с. Корощине по вул. Квітневій,
5, на поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.59. Дворак Людмилі Степанівні, проживає в с. Тепениця по вул. Левчука,
37, на поховання сестри в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.60. Новочинському Олександру Анатолійовичу, проживає по вул.
Московській, 13, кв. 2 на відшкодування майна у результаті пожежі в
сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
Дорош В.В. виділити кошти з місцевого бюджету в межах кошторисних
призначень на 2018 рік.
Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 6
від 26.01.2018 року
Про взяття на облік
безхазяйного нерухомого
майна на території об’єднаної
територіальної громади (с. Копище)
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Ніколайчука
В.П. про перебування на території Олевської міської об’єднаної територіальної
громади безхазяйного нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво
житлового будинку по вул. Партизанській, 31 в с. Копище, Олевського району
Житомирської області, керуючись п.п. 9, 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 335 Цивільного кодексу України, враховуючи
лист регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській
області від 11.09.2017 року № 03/2916 щодо відсутності об’єктів незавершеного
будівництва по Олевському району в переліку державного майна, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на облік Олевської міської об’єднаної територіальної громади,
незавершене будівництво житлового будинку по вул. Партизанській, 31 в с.
Копище, Олевського району Житомирської області, як безхазяйне майно, з
метою встановлення в подальшому власника цього майна та недопущення його
знищення, так як даний об’єкт не будується та знаходиться в занедбаному стані.
2. Начальнику юридичного відділу виконавчого апарату міської ради
Тимошенко Олені Петрівні:
- звернутись до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме
майно із заявою про реєстрацію незавершеного будівництва житлового будинку
по вул. Партизанській, 31 в с. Копище, Олевського району, Житомирської
області, як безхазяйного майна;
- зробити оголошення у засобах масової інформації про реєстрацію
безхазяйного нерухомого майна, зазначеного в п.1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В.
Міський голова
О.В. Омельчук
Голосували «За» - 30

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 7
від 26.01.2018 року
Про взяття на облік
безхазяйного нерухомого
майна на території об’єднаної
територіальної громади (с. Копище)
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Ніколайчука
В.П. про перебування на території Олевської міської об’єднаної територіальної
громади безхазяйного нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво
котельні по вул. Партизанській, 50г в с. Копище, Олевського району
Житомирської області, керуючись п.п. 9, 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 335 Цивільного кодексу України, враховуючи
лист регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській
області від 11.09.2017 року № 03/2916 щодо відсутності об’єктів незавершеного
будівництва по Олевському району в переліку державного майна, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на облік Олевської міської об’єднаної територіальної громади,
незавершене будівництво котельні по вул. Партизанській, 50г в с. Копище,
Олевського району Житомирської області, як безхазяйне майно, з метою
встановлення в подальшому власника цього майна та недопущення його
знищення, так як даний об’єкт не будується та знаходиться в занедбаному стані.
2. Начальнику юридичного відділу виконавчого апарату міської ради
Тимошенко Олені Петрівні:
- звернутись до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме
майно із заявою про реєстрацію незавершеного будівництва котельні по вул.
Партизанська, 50г в с. Копище, Олевського району Житомирської області
Житомирської області, як безхазяйного майна;
- зробити оголошення у засобах масової інформації про реєстрацію
безхазяйного нерухомого майна, зазначеного в п.1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В.
Міський голова
О.В. Омельчук
Голосували «За» - 30

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 8
від 26.01.2018 року
Про зміну та присвоєння
адресних номерів
Розглянувши заяви Лященко Надії Адамівни, проживає по вул.
Молодіжній, 12 в с. Миронівка, Джанкойського району, АР Крим,
Хомутовського Валентина Анатолійовича, проживає по вул. Кірова, 2 в с.
Зольня Олевського району Житомирської області, Мисюкевич Юлії
Вікторівни, проживає по вул. М. Коцюбинського, 47 в м. Олевськ,
Стафейчука Івана Івановича, проживає по вул. Шевченка, 34 в с. Сущани
Олевського району Житомирської області, лист начальника відділу культури
Олевської міської ради Кльоц Ірини Василівни, керуючись Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
постановою Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр», ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку по вул.
Будівельників, 6, а саме:
- вул. Будівельників, 6, кв. 2, власником 44/100 частини якої є Лященко
Надія Адамівна.
2. Присвоїти адресний номер земельній ділянці по ІІ пров. Ступіна в м.
Олевськ – ІІ пров. Ступіна, 11, яка надана Хомутовському Валентину
Анатолійовичу, відповідно до рішення двадцять п’ятої сесії Олевської
міської ради VI скликання від 28.12.2012 р. №306 «Про внесення змін
до рішення двадцять другої сесії Олевської міської ради V cкликання
від 06.05.2009 р. «Про надання дозволу громадянам на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».
3. Змінити адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер
1824455100:02:044:0006, по вул. М. Коцюбинського, 47 в м. Олевськ –

4.

5.
6.
7.

вул. М. Коцюбинського, 47-а, що знаходиться у власності Мисюкевич
Юлії Вікторівни.
Присвоїти адресний номер земельній ділянці в с. Сущани, кадастровий
номер 1824486801:02:004:02054, 1824486801:02:004:0055, по вул.
Гагаріна – вул. Гагаріна, 38-б, що знаходиться у власності Стафейчука
Івана Івановича.
Змінити адресний номер нежитловій будівлі приміщення клубу в с.
Варварівка по вул. Лесі Українки, 45 на вул. Лесі Українки, 45-а.
Присвоїти адресний номер об’єкту незавершеного будівництва лікарні
в с. Жубровичі по вул. Шевченка – вул. Шевченка, 14-в.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Ніколайчука О.В.
Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 9
від 26.01.2018 року
Про надання дозволу на
розміщення реклами на
території Олевсьокї ОТГ
Розглянувши заяву та надані документи ТОВ «Фалькон-Пауер»,
зареєстрованого по вул. Будівельна, 11 в с. Тепениця, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами
благоустрою міста, затверджених рішенням сьомої сесії Олевської міської
ради VІІ скликання від 13 травня 2016 року №126 «Про затвердження
Положення про розміщення зовнішньої реклами на території міста
Олевська», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ТОВ «Фалькон-Пауер» на розміщення рекламних щитів
бігбордів в с. Тепениця по вул. Центральній та в с.Кишин по вул.
Житомирській, відповідно до схеми розташування.
2. Головному архітектору громади Пятницькому В.Б укласти з ТОВ
«Фалькон-Пауер» договори про тимчасове користування місцями
розташування рекламних засобів

Міський голова
Голосували «За» - 29
Не голосували - 1

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 10
від 26.01.2018 року
Про актуалізацію даних щодо
осіб, які перебувають на
квартирному обліку
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Ніколайчука Віктора Петровича та розглянувши надані документи громадян:
Талах Аліни Олександрівни, проживає в м.Олевськ по пров. Партизанському,
20, Гребенчука Ігоря Геннадійовича, проживає по вул. Миру, 17 в с. Соснівка
Олевського району, Харитюк Галини Федорівни, проживає по вул.
Шевченка, 113 в с. Стовпинка Олевського району, Боровик Тетяни
Олексіївни, проживає по вул. Космонавтів, 2/15 в смт Новоозерянка
Олевського району Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Житлового кодексу,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в п.6 рішення виконавчого комітету Олевської міської ради
від 31.08.2016р. №160 «Про актуалізацію даних щодо
осіб, які
перебувають на квартирному обліку» у зв’язку зі зміною складу сім’ї
заявника Талах Аліни Олександрівни, затвердити п.6 у наступні редакції:
- Талах Аліна Олександрівна, 1998 р.н. – заявник;
- Люшенко Артем Геннадійович, 2015 р.н. – син;
- Люшенко Нікіта Геннадійович, 2017 р.н. – син.
2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Тепеницької сільської ради
Олевського району Житомирської області від 25.11.2011 р. №76 «Про взяття
на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов» у
зв’язку зі зміною складу сім’ї заявника Гребенчука Ігоря Геннадійовича,
затвердити її у новому складі:
- Гребенчук Ігор Геннадійович, 1991р.н.– заявник;
- Гребенчук Лілія Василівна, 1994 р.н.– дружина;
- Гребенчук Максим Ігорович, 2017 р.н. – син.
3. Внести зміни в п.3 рішення виконавчого комітету Стовпинської сільської
ради Олевського району Житомирської області від 22.12.2016р.№41 у зв’язку

зі зміною складу сім’ї заявника Харитюк Галини Федорівни, затвердити п.3
у наступні редакції:
Харитюк Галини Федорівни, 1976 р.н.– заявник;
Харитюк Анастасія Олександрович, 1998 р.н. – дочка;
Харитюк Степан Олександрівна, 2000 р.н. – син;
Харитюк Наталія Олександрівна, 2004 р.н. – дочка;
Харитюк Микола Сергійович, 2011 р.н – син;
Харитюк Андрій Сергійович, 2013 р.н – син;
Харитюк Анна Сергіївна, 2015 р.н – дочка;
Харитюк Софія Сергіївна, 2017 р.н – дочка.
4.Внести зміни в п1. рішення Олевської міської ради від 27.12.2017р. №203
«Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових
умов» заявника Боровик Тетяни Олексіївни, затвердити п.1 у наступній
редакції:
«1.Боровик Тетяна Олексіївна, 1985 р.н. – заявник;
Боровик Олександр Володимирович 1986 р.н. – чоловік;
Хоменко Віктор Сергійович 2004 р.н. – син;
Хоменко Олексій Сергійович 2006 р.н. – син;
Боровик Діана Олександрівна 2011р.н – дочка;
Боровик Софія Олександрівна 2015р.н. – дочка.»
5. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного
захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в
списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті
Олевської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 11
від 26.01.2018 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши листи від 15.01.2018р. №16 та №17 начальника Служби у
справах
дітей
Олевської
райдержадміністрації
Орищук
Галини
Володимирівни, заяви та відповідні документи громадян: Мисько Оксани
Валентинівни, проживає по вул. Набережній, 34 в с.Тепениця, Юськової
Сніжани Юріївни, проживає по вул. Лесі Українки, 14 в с. Жубровичі,
Кузьмич Людмили Олегівни, проживає по вул. Гагаріна, 8 кв. 4 в смт
Новоозерянка, Голуб Мирослави Володимирівни, проживає по вул. Юрія
Креця, 6, кв. 15 в смт Новоозерянка, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на квартирний облік Колодзінську Валентину Володимирівну
31.01.2002 р.н., внести в списки на отримання житла до позачергової черги
громадян та внести до обліку соціальної позачергової черги громадян, що
потребують поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського
піклування.
2. Взяти на квартирний облік Євтушок Юлію Анатоліївну, 02.05.2001 р.н.,
внести в списки на отримання житла до позачергової черги громадян та до
обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують поліпшення
житлових умов, як дитину-сироту.
3. Взяти на квартирний облік Мисько Оксану Валентинівну, внести в списки
на отримання житла до першочергової черги громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, як учасника бойових дій в зоні АТО.
4. Взяти на квартирний облік Юськову Сніжану Юріївну та її сім’ю, що
складається з п’яти осіб:
Юськова Сніжана Юріївна, 1981 р.н.– заявник;
Юськов Сергій Михайлович, 1985 р.н. – чоловік;
Буль Анжеліка Олександрівна, 2002 р.н.– дочка;
Юськов Олександр Сергійович, 2011 р.н. – син;

Юськова Вероніка Сергіївна, 2014 р.н. – дочка та внести в списки на
отримання житла до першочергової черги громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, як багатодітну сім’ю.
5. Взяти на квартирний облік Кузьмич Людмилу Олегівну та її сім’ю, що
складається з трьох осіб:
Кузьмич Людмила Олегівна, 1992 р.н. – заявник;
Кузьмич Віталіна Ігорівна, 2013 р.н. – дочка;
Кузьмич Карина Ігорівна, 2014 р.н. – дочка та внести в списки на отримання
житла до загальної черги громадян, що потребують поліпшення житлових
умов.
6. Взяти на квартирний облік Голуб Мирославу Володимирівну та її сім’ю,
що складається з чотирьох осіб:
Голуб Мирослава Володимирівна, 1978 р.н.– заявник;
Голуб Адріана Сергіївна, 2009 р.н.– дочка;
Гусар Евеліна Золтанівна, 2013 р.н. – дочка;
Гусар Магдалина Золтанівна, 2015 р.н. – дочка та внести
в списки на
отримання житла до першочергової черги громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, як багатодітну сім’ю.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

Голосували «За» - 30

О.В.Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 12
від 26.01.2018 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
на покращення житлових умов
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Ніколайчука Віктора Петровича про перебування на квартирному обліку
громадян с.Калинівка та м.Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Житлового кодексу, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зняти з квартирного обліку громадян: Кравчинського Михайла
Васильовича (с.Калинівка), Бідюк Людмилу Михайлівну (м.Олевськ) у
зв’язку зі смертю
2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного
захисту населення Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в списки осіб, що
знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської
міської ради
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

Голосували «За» - 29

О.В.Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 13
від 26.01.2018 року
Про взяття дитини-сироти
на соціальний квартирний облік
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши документи дитини-сироти
Мельник Вікторії Миколаївни, проживає по вул. Інтернаціональній, 36а, кв.9,
м.Олевськ, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про житловий фонд
соціального призначення», ст. 40 Житлового кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на соціальний квартирний облік та внести до обліку соціальної
позачергової черги громадян, що потребують поліпшення житлових умов,
дитину-сироту Мельник Вікторію Миколаївну 24.02.1999 р.н., з моменту
перебування на позачерговій квартирній черзі, з 05.05.2015р. відповідно до
рішення Жовтневської сільської ради №13.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

Голосували «За» - 29

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 14
від 26.01.2018 року
Про укладення договору
найму соціального житла
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши особову справу Редька
Олександра Андрійовича, проживає в с.Юрове, вул.Шкільна, 26, Олевського
району, Житомирської області , який перебуває на соціальному квартирному
обліку щодо поліпшення житлових умов, керуючись п. 2 ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40, ст. 41 Житлового
кодексу України, рішенням двадцять першої сесії Олевської міської ради
VІІІ скликання від 22.12.17р. № 411 «Про купівлю соціального житла»,
Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Укласти та затвердити договір найму соціального житла по вул. Лісова,10
в с. Сущани, Олевського району, Житомирської області з Редьком
Олександром Андрійовичем 1999 р.н., який перебуває в списках на
соціальній позачерговій черзі громадян, що потребують поліпшення
житлових умов, як дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського
піклування ( додається).
2. Встановити строк дії договору найму соціального житла – 10 років.
3. Редьку Олександру Андрійовичу щорічно до 30 листопада поточного
року надавати до відділу житлово-комунального господарства та
цивільного захисту населення наступні документи:
- довідку про доходи наймача та членів сім'ї, що з ним проживають;
- відомості про зміни в складі сім’ї наймача;
- відомості про майно, що перебуває у власності наймача та членів
сім’ї, що з ним проживають.
4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного
захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в
облікову документацію щодо зняття вказаної особи з обліку на

поліпшення житлових умов, який перебуває на соціальному квартирному
обліку у виконкомі міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 15
від 26.01.2018 року
Про надання дозволу на зрізання
аварійних зелених насаджень
Заслухавши інформацію начальника управління містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши заяви громадян: Хланя
Володимира Миколайовича, проживає по вул. 40 років Перемоги, 2, кв. 28, м.
Олевськ, Савицького Броніслава Йосиповича, проживає по вул. Молодіжній,
1 в с. Покровське, Олевського району, Гришковець Світлани Володимирівни,
проживає по вул. Свято-Миколаївській, 85-а, кв., 4, м. Олевськ, в. о. старости
смт Дружба Хомутовської Ольги Миколаївни, завідувачки Олевського
дошкільного навчального закладу № 2 «Малятко» Дубченко Наталії
Анатоліївни, 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:
1.1. гр. Хланю В. М. на зрізання берези по вул. 40 років Перемоги, 2, м.
Олевськ.
1.2. ВГр. Савицькому Б. Й. на зрізання берези та 2-х тополь по вул.
Молодіжній, 1 в с. Покровське, Олевського району.
1.3. Гр. Гришковець С.В. на обрізання великих гілок на деревах,
розташованих по вул. Свято-Миколаївській, 85-а, м. Олевськ.
1.4. В.о. старості смт Дружба Хомутовській О.М. на зрізання в смт
Дружба: тополь– 10 шт., лип – 2 шт., ялин – 2 шт., в смт Діброва на
зрізання дерев на сільському кладовищі по вул. Яблуневій.
1.5. Олевському дошкільному навчальному закладу № 2 «Малятко» на
зрізання дерев по вул. Володимирській, 40, м. Олевськ.
2. Зрізання аварійних дерев провести, забезпечивши техніку безпеки під
час виконання робіт.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука В. П.
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О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 16
від 26.01.2018 року
Про визначення виконавця послуг по
організації роздільного збирання та
вивезення твердих побутових відходів
від багатоквартирних будинків
З метою задоволення потреб жителів багатоквартирних житлових
будинків міста Олевськ в послугах з роздільного збирання, вивезення та
розміщення твердих побутових відходів на полігонах ТПВ, визначення
виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов’язків на
відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070
«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання
надання послуг з вивезення побутових відходів», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести конкурс з визначення виконавця послуг по вивезенню твердих
побутових відходів в межах м. Олевськ.
2. Затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг по вивезенню побутових відходів в межах Олевської
міської об’єднаної територіальної громади у складі:
1) Ніколайчук Олександр Володимирович – перший заступник міського
голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних
відносин – голова комісії;
2) Ніколайчук Віктор Петрович – начальник управління містобудування
архітектури, будівництва та ЖКГ міської ради – заступник голови
комісії;
3) Бородавко Ніна Анатолівна – провідний спеціаліст відділу житловокомунального господарства та цивільного захисту населення міської
ради, секретар комісії;

4) Торгонський Олексій Іванович – начальник відділу житловокомунального господарства та цивільного захисту населення міської
ради, член комісії;
5) Ратушинський Валентин Олексійович – в.о. старости РудняБистрянського старостинського округу, член комісії.
3. Затвердити Конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з
вивезення твердих побутових відходів (в тому числі – роздільне збирання
відходів) від багатоквартирних житлових будинків в м. Олевськ.
4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного
захисту населення міської ради (Торгонському О.І.) опублікувати дане
рішення та оголошення про проведення конкурсу в місцевих засобах масової
інформації та на офіційному сайті міської ради.
5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
Олевськоїімської ради від
26.01.2018 року № 16
«Про визначення виконавця послуг
по організації роздільного
збирання та вивезення твердих
побутових відходів від
багатоквартирних будинків»

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових
відходів (в тому числі – роздільне збирання відходів) від
багатоквартирних житлових будинків в м. Олевськ.
1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу:
Олевська міська рада
11001, Житомирська обл. м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконкому Олевської міської ради.
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг
з вивезення твердих побутових відходів:
Місце: 11001, Житомирська обл., м. Олевськ вул.Свято-Миколаївська, 4
Дата ___.03.2018 р.
Час 10 год. 00 хв.
Секретар конкурсної комісії – Бородавко Ніна Анатоліївна
Олевської міської ради, 11001, Житомирська область м. Олевськ, вул.СвятоМиколаївська, 4, відділ житлово-комунального господарства міської ради,
тел.068 894 9890
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально
обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів
(в тому числі роздільно зібраних), що утворюються у багатоквартирних
житлових будинках та на підприємствах, в установах, організаціях на
території Олевської міської об’єднаної територіальної громади.
4.2. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє
забезпечити зберігання та охорону транспортних засобів для вивезення
твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним
станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних
робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних
транспортих засобів, підтримання належного санітарного стану
транспортних засобів.
4.3 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.
4.4 Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових
відходів – не менше трьох років.

4.5 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
4.6. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це
передбачено чинним законодавством України.
4.7.Наявність документа, що містить інформацію про кількість відходів, які
використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які
відправляються на захоронення, тощо.
4.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з
збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання
сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору
побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних
майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.
4.9. Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених
законодавством України.
5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів (в тому числі
роздільно зібраних) та вимоги щодо якості надання послуг згідно з
критерієм, що визначається відповідно до стандартів, нормативів
передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги",
«Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з
вивезення побутових відходів», санітарних Правил.
Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових
відходів з території м. Олевськ від багатоповерхових житлових будинків, як
окремої житлово-комунальної послуги право на яку виборюється на
конкурсних засадах, що передбачає зокрема:
5.1. Організацію надання послуг з роздільного збирання та вивезення
побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», « Про відходи»,
постановою Кабінету Міністрів Українивід 10.12.2008р.№ 1070 «Про
затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,
санітарних Правил та встановлених норм.
Організація роздільного збору твердих побутових відходів:
– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з мешканцями міст;
– запровадження інформаційно-роз’яснювальної роботи із суб’єктами
господарської діяльності міста;
– встановлення контейнерів для роздільного збору твердих побутових
відходів для мешканців міст;
– встановлення контейнерів для роздільного збору твердих побутових
відходів суб’єктами господарської діяльності району.

5.2. Балансоутримання об’єктів поводження з відходами (контейнерних
майданчиків, сміттєвих баків об’ємом 1,1м3 спеціально обладнаний
автомобіль) та організація їх належної експлуатації відповідно до їх
цільового призначення.
5.3. Планування заходів щодо збереження та сталого функціонування
об’єктів та забезпечення споживачів послугами з роздільного збирання та
вивезення побутових відходів.
5.4.Орієнтовні piчнi обсяги накопичення відходів – 3,5 тис. м/куб.
5.5. Послуги повинні надаватися з урахуванням розміру території згідно з
маршрутами руху транспортних засобів та схеми розташування
контейнерних майданчиків міста.
5.6. Дотриманням графіка вивезення твердих побутових відходів (в тому
числі роздільно зібраних), погодженого з міською радою.
6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками
конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим
кваліфікаційним вимогам:
- заява на участь у Конкурсі (Додаток 1 до конкурсної
документації);
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців;
- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
- довідки
відповідних
органів державної податкової служби
і
Пенсійного фонду
України
про
відсутність
(наявність)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України;
- документа,що містить інформацію про технічний потенціал
суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних
транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта
господарювання (додаток2), наявність власної ремонтної бази та
контейнерного парку тощо);
- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з
вивезення твердих побутових відходів за останній рік;
- технічних паспортів на транспортні засоби та довідки про проходження
ними технічного огляду;
- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття
спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного
обслуговування;
- довідки про проходження водіями медичного огляду;
- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з
вивезення твердих побутових відходів;
- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості
про
підприємство:

- реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон
для контактів);
- керівний склад (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для
юридичних осіб;
- форма власності та юридичний статус, організаційно - правова
форма (для юридичних осіб).
- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу
і містять відомості про його здатність надавати послуги з
вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного
збирання, інформація про наявність служби по роботі з
споживачами тощо) належного рівня якості.
Примітка:
- усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами,
повинні бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;
- у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будьякого учасника конкурсу підтвердження відповідності його
кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої
інформації до державних органів або відповідних експертних установ,
організацій;
документи, які були додані до заявки повторно не подаються.
7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення
твердих побутових відходів:
Послуги надаються у межах території Олевської міської об’єднаної
територіальної громади.
25 Багатоквартирних житлових будинків із них:
8 п’яти поверхових;
1 чотирьохповерхових;
1 триповерхових;
28 двоповерхових;
- кількість вулиць міста - 127;
- середня відстань вивозу відсортованих твердих побутових відходів до
звалища твердих побутових відходів м. Олевська – 4,0 км.
- 8 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- кількість контейнерів –19;
8. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження
об'єктів поводження з твердими побутовими відходами.
(об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти
поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів
тощо).
Звалище твердих побутових відходів м. Олевська та паспортизовані
сміттєзвалища на території громади:

 місцезнаходження – західна околиця м. Олевська, лівобережна частина
р. Уборть;
 проектна площа/ зайнята площа – 3,8 га.
9. Вимоги до конкурсних пропозицій:
9.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою
конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і
місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на
надання яких подається пропозиція.
9.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою
уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї
особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу
конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися
відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки
пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки,
позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за
помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та
підписаних відповідним чином, несе учасник.
9.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок
та реєстр наданих документів.
9.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції,
складаються українською мовою.
10. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам
Кваліфікаційні вимоги
1. Наявність в учасника
достатньої кількості
транспортних засобів (власних
чи арендованих) для збирання
та перевезення твердих
побутових відходів, що
утворюються у житловій
забудові та на підприємствах, в
установах та організаціях,
розміщених у межах певної
території

Критерії відповідності
перевага надається учасникові, який має
транспортні засоби різних типів для
збирання та перевезення твердих побутових
відходів
для підтвердження факту наявності
достатньої кількості транспортних засобів
учасник подає відповідні розрахунки з
урахуванням інформації про обсяги надання
послуг з вивезення твердих побутових
відходів, наведеної у конкурсній
документації.
перевага надається учасникові, який має
транспортні засоби, строк експлуатації та
рівень зношеності яких менший

2. Можливість здійснювати
наявність власного або орендованого
щоденний контроль за
контрольно-технічного пункту
технічним станом транспортних

засобів власними силами,
виконання регламентних робіт з
технічного обслуговування та
ремонту спеціально обладнаних
транспортних засобів
3. Підтримання належного
санітарного стану
транспортних засобів для
збирання та перевезення
твердих побутових відходів
4. Можливість забезпечити
зберігання та охорону
транспортних засобів для
перевезення твердих побутових
відходів на підставі та у
порядку, встановленому
законодавством

наявність власного або орендованого
обладнання для миття транспортних засобів

зберігання транспортних засобів
забезпечують штатні працівники або інше
підприємство за договором на власній або
орендованій території виконавця послуг

5. Вартість надання послуг з
вивезення твердих побутових
відходів

вартість надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів порівнюється окремо
перевага надається учасникові, що пропонує
найменшу вартість надання послуг
6. Досвід роботи з надання
перевага надається учасникові, що має
послуг з вивезення твердих
досвід роботи з надання послуг з вивезення
побутових відходів відповідно твердих побутових відходів відповідно до
до вимог стандартів,
вимог стандартів, нормативів, норм та
нормативів, норм та правил
правил понад три роки
7. Наявність у працівників
відповідної кваліфікації (з
урахуванням пропозицій щодо
залучення співвиконавців)
8. Способи поводження з
твердими побутовими
відходами, яким надається
перевага, у порядку спадання:
повторне використання;
використання як вторинної
сировини; отримання

перевага надається учасникові, який не має
порушень правил безпеки дорожнього руху
водіями транспортних засобів під час
надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів
перевага надається учасникові, що здійснює
поводження з твердими побутовими
відходами способом, який зазначено у графі
"Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у
порядку зростання, і з більшою кількістю
твердих побутових відходів

електричної чи теплової енергії;
захоронення твердих побутових
відходів
11. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою
надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення
змін до неї:
- Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім
календарних днів до
закінчення строку подання конкурсних
пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної
документації до організатора конкурсу.
- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання
звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних
пропозицій надає письмове роз'яснення.
У
разі
надходження
двох
і більше звернень про надання
роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор
конкурсу проводить збори його учасників з метою надання
відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів
організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.
- Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який
надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
Організатор конкурсу має право
не
пізніше
ніж
за
сім
календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій
внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих
днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким
надіслано конкурсну документацію.
- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або
надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк
подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що
повідомляються учасники.
12.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних
пропозицій:
- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.
- Місце подання конкурсних пропозицій – Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Свято-Миколаївська, 4, загальний відділ міської ради;
– кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 09 год. 00 хв.
___.03.2018 року;
конверти
з
конкурсними
пропозиціями, що надійшли після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам
конкурсу;
- організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання
конкурсних пропозицій рішення щодо його
продовження. Про
своє
рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор
конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи
на участь у конкурсі;

- учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію
або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій;
- конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку;
- конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом
повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання
конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.
13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними
пропозиціями:
- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10
год. 00 хв. ___.03.2018 року за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул.
вул. Свято-Миколаївська, 4, мала зала засідань;
- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за
відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його
згоди.
- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія
перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких
передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про
найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії
оцінки конкурсних пропозицій.
- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право
звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести
консультації з окремими учасниками.
14. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.
- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія
відхиляє пропозиції з таких причин:
учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим
конкурсною документацією;
конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на
прийняття рішення;
учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або
порушено провадження у справі про його банкрутство.
- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:
- неподання конкурсних пропозицій;
- відхилення всіх конкурсних пропозицій.
У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання
конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу
та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового
конкурсу.
- Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною
комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

15. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає
кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної
кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за
результатами оцінки.
Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною
комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується
усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих
днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення
конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на
певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами
конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати
такі послуги, але не менш як п'ять років.
У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не
було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з
вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного
пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і
проводиться новий конкурс.
З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття
конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з
вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту
відповідно до типового договору.
16. Розгляд спорів.
Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в
установленому законодавством порядку.
Голова конкурсної комісії ,
Заступник міського голови

О.В. Ніколайчук

Додаток 1
до конкурсної
документації

Голові конкурсної комісії
__________________________
(повна назва підприємства)

________________________
(юридична адреса)

Заява

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг із організації роздільного
збирання та вивезення твердих побутових відходів на території міста Олевськ на умовах,
визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи:
- копія Статуту або іншого установчого документу;
- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по
обов'язковим платежам до бюджету за останній звітний період;
- інформаційна довідка про наявність засобів виробництва (автотранспорту та
механізмів) для виконання робіт та їх технічна характеристика;
- інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для виконання
робіт, штатний розпис підприємства та довідку про фактичну кількість
працівників;
- документи, що містять відомості щодо обсягу наданих послуг з вивезення та
захоронення ТПВ, за останній рік;
- розрахунок тарифу з наданням постатейної калькуляції витрат та документів, які
підтверджують витрати;
- копія договорів про виконання аналогічних робіт (не менше п'яти);
- інші документи:
- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а)
реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б)
керівний склад (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних
осіб;
в)
форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для
юридичних осіб).
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та
суб'єктів підприємницької діяльності);
- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
__________________
____________
_________________
(посада)
підпис
ПІБ
М.П.

Додаток 2
до конкурсної документації

ХАРАКТЕРИСТИКА
транспортних засобів, якими будуть вивозитися тверді побутові відходи
№
п/п

Назва транспортного засобу

__________________
(посада)

М.П.

_______________ _________________
підпис

ПІБ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 17
від 26.01.2018 року
Про введення посади асистента
вихователя в центрі розвитку дитини № 2
Олевської міської ради
Відповідно до листа управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації від 19.12.2016 № 2982-2/3-16, на виконання доручення
Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. від 19.16.2016 № 04-23/10-1477 до
рішення комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (від
21.10.2016 №49), керуючись Порядком комплектування інклюзивних груп у
дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від
06.02.2015 р. № 104/52 та з метою дотримання принципів інклюзивної освіти
для дітей з особливими освітніми потребами, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до штатного розпису Олевського центру розвитку дитини №
2, а саме: ввести посаду 0,5 ставки асистента вихователя на період
перебування дитини в дошкільному навчальному закладі.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради проводити
нарахування заробітної плати відповідно до даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Осипчука Я.М.
Міський голова
Голосували «За» - 29

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ № 18
від 26.01.2018 року
Про представлення до звання
«Мати-героїня»
Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости села Хочине
Хомутовського Анатолія Володимировича про представлення до звання
«Мати-героїння» жительки села Рудня-Хочинська – Ковальчук Наталії
Ананіївни, 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 – Ковальчук Наталії Ананіївні, 01.05.1981 року народження.

Міський голова
Голосували «За» - 29

О.В. Омельчук

