
                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 19 

від 28.02.2018 року 

Про виконання міського 

бюджету  за  2017 рік 

  
  
       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського 

бюджету  за  2017  рік,  відповідно  до  статті  28  Закону  України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Інформацію  про  виконання  міського  бюджету  за  2017  рік  взяти  до 

відома. 

2. Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, згідно з додатками 1, 

2 подати, на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови. 

  
 

 

Міський голова                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D0%92%D0%9A%202016%20-%2010.01.2017.xls


Інформація про виконання міського 

бюджету  за 2017 рік 

 

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська 

рада  інформує про виконання міського бюджету  2017 рік  за доходами (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 237 277,9 тис. грн. та 

видатками – 232 570,6 тис. грн., в тому числі:  

- загальний фонд міського бюджету виконано за доходами в сумі 

202 959,5  тис. грн., за видатками – 186 046,2 тис. грн.;  

- спеціальний фонд за доходами в сумі 34 318,4 тис.грн., за видатками 

– 46 524,4 тис. грн., із них доходи загального фонду міського 

бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано 

на 86,14 відсотків (план 75 497,1 тис. грн., факт 65 033,2 тис. 

грн.).  
Видатки загального фонду міського бюджету за 2017 рік виконано на 

95,32 відсотків, /план 195 181,6 тис. грн., факт 186 046,2 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 60 164,4 тис. грн. при плані 61 736,9 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 5 257,4 тис. грн. при плані 5 354,3  тис. 

грн.;  

- по культурі видатки склали  9 203,7 тис. грн. при плані  9 441,6  тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 1 344,5 тис. грн. при 

плані 1 368,3 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  13 034,2 тис. грн. при плані  

16 494,1  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  20 041,4 тис. грн. при плані  20 825,9  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  2 840,0 тис. 

грн. при плані 3 240,4 тис. грн.; 

- по транспорту, дорожньому господарству касові видатки склали  2 709,2 

тис. грн. при плані 3 536,2 тис. грн.; 

-   по правоохоронній діяльності та забезпеченні безпеки держави касові 

видатки склали 142,6 тис. грн. при плані 155,8 тис. грн.; 

-   касові видатки по видатках, не віднесених до основних груп  склали 

71 308,8 тис. грн. при плані 73 028,1 тис. грн.  

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.01.2018 

року відсутня. 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 20 

від 28.02.2018 року 

 

Про затвердження 

розпоряджень 

міського голови  

від 07.02.2018 № 32 

 

 

Розглянувши розпорядження міського голови від 07.02.2018 № 32 «Про 

затвердження переліку святкових заходів та пам’ятних дат», що видавалося у 

період між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю,  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови від 07.02.2018  № 32 

«Про затвердження переліку святкових заходівта пам’ятних дат»; 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 21 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження 

розпоряджень 

міського голови від  

27.02.2018 № 43 

 

 

Розглянувши розпорядження міського голови від  27.02.2018   № 43 

«Про перенесення робочого дня», що видавалися у період між виконкомами 

у зв’язку з виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови від   27.02.2018   № 

43  «Про перенесення робочого дня». 

  

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 07.02.2018  № 32 

 

Про затвердження  

переліку святкових заходів 

та пам’ятних дат 

 

З метою належного відзначення державних, міських, релігійних свят та 

пам’ятних дат, які планується провести на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році: 

 

1. Затвердити перелік державних, міських, релігійних свят та пам’ятних 

дат, які планується провести на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році (додається). 

 

2. Призначити відповідальними за підготовку та проведення в місті 

організаційно-масових заходів з нагоди державних, міських, 

релігійних свят та пам’ятних дат – відділ культури міської ради. 

 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Дорош Вірі Василівні передбачити кошти на відзначення 

даних заходів. 

 

4. Винести дане розпорядження на затвердження чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

 

 

Міський голова                                                                           О.В.  Омельчук  

 

 

 

 



Додаток   

до розпорядження міського 

голови від  07.02.2018 № 32 

 

Перелік 

державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат на 2018 рік  

для організації їх проведення та святкування у Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

 

№ 

п/п 

Державні, міські, релігійні 

свята 

та пам’ятні дати 

Дата 

проведення 

1 День села (селища)  

2 Новорічні 

та Різдвяні свята 

грудень 2017 року-січень 2018 року 

 

3 
День соборності 

та Свободи України 

22 січня 

4 День вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав 

15 лютого 

5 День 

Героїв Небесної Сотні 

20 лютого 

6 Міжнародний 

жіночий день 

08 березня 

7 День Чорнобильської трагедії  26 квітня 

8 Пасха (Великдень) 

Дні  

поминання почилих 

 

08 квітня 

9 День матері 08 травня 

10 День Перемоги  09 травня 

11 День пам'яті жертв політичних 

репресій 

15 травня 

12 День міста 19 травня 



13 День Європи 21 травня 

14 День захисту дітей 01 червня 

15 День медичного працівника 17 червня 

16 День Скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні 

22 червня 

17 Фестиваль вуличної музики. 

Свято чорниці 

Червень 

18 День 

Конституції України 

28 червня 

19 День молоді 26 червня 

20 День будівельника 12 серпня 

21 День Державного Прапора 

України 

День незалежності України (25 

років) 

23 серпня 

 

24 серпня 

22 День знань 01 вересня 

23 День рятівника 17 вересня 

24 День 

партизанської слави 

22 вересня 

25 День вихователя 27 вересня 

26 Фестиваль польської культури Вересень  

27 Фестиваль Олевської республіки Вересень  

28 Міжнародний день людей 

похилого віку 

01 жовтня 

29 День вчителя 07 жовтня 

30 День 

захисника України 

14 жовтня 

31 День автомобіліста 27 жовтня 



32 День 

визволення України від 

фашистських загарбників 

28 жовтня 

33 День 

Гідності і Свободи 

21 листопада 

34 День пам’яті 

жертв голодоморів 

27 листопада 

35 Міжнародний 

день інвалідів 

03 грудня 

36 День місцевого самоврядування 07 грудня 

37 День національної поліції 09 грудня 

38 День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14 грудня 

39 День Святого Миколая 19 грудня 

40 Щорічний звіт міського голови  

 

 

           Керуючий справами               Ю.Г.Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від   27.02.2018   № 43 

Про перенесення 

робочого дня 

 

У зв’язку з святкуванням Дня міста 19 травня 2018 року: 

 

1. Перенести робочий день для працівників виконавчого апарату міської 

ради з суботи 03.03.2018 року на суботу 19.05 2018 року. 

2. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Русину Ю.Г. 

довести дану інформацію до працівників виконавчого апарату міської 

ради. 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 22 

від 28.02.2018 року 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олевської 

міської ради від 01.03.2017 року № 5 

«Про встановлення сум виплат 

 матеріальної допомоги» 

 

 У зв'язку з обмеженим фінансуванням 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», враховуючи рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради від 26.01.2018 року № 4 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 01.03.2017 року № 5 «Про встановлення сум виплат 

матеріальної допомоги», керуючись ст. 28 Закону України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 01.03.2017 року № 5 «Про встановлення сум виплат  матеріальної 

допомоги» шляхом викладення  п. 1 у новій редакції, а саме: 

1.Встановити суми виплат матеріальної допомоги громадянам об’єднаної 

територіальної громади з 01.03.2018 року, а саме: 

1.1.Для лікування онкозахворювання та інших дороговартісних операцій в 

сумі 1000,00 грн., при встановленні діагнозу вперше. 

1.2. Для поховання непрацюючих громадян в сумі 500,00 грн. 

1.5. При надзвичайних випадках в сумі 1000,00 грн.  

1.6. З нагоди професійних свят в сумі 200,00 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом  

бухгалтерського обліку та звітності міської ради, головного бухгалтера 

Дорош В.В. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 23 

від 28.02.2018 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. Кравчуку Андрію Васильовичу, проживає по вул. ім. Олега Ольжича, 

18, в м. Олевськ, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.2. Курельчуку Андрію Івановичу, проживає по вул. 20 років незалежності 

України, 8 в м. Олевськ, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.3. Онищуку Сергію Леонідовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 40 р. 

Перемоги, 10/6, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.4. Торгонській Наталії Яківні, проживає в с. Копище по вул. Лісова, 2Б, 

на лікування дитини в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.5. Цурській Олені Миихайлівні, проживає в м. Олевськ по вул. М. 

Коцюбинського, 2В, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.6. Саленко Надії Василівні, проживає в с. Тепениця по вул. Садовій, 19, 

на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.7. Німенко Катерині Анатоліївні, проживає в с. Андріївка, на лікування в 

сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.8. Карповець Анастасії Григорівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Кооперативній, 7, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.9. Кравчук Тетяні Андріївні, проживає в м. Олевськ по вул. ім. Олега 

Ольжича, 18, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.10. Хомутовській Любові Петрівні, проживає в м. Олевськ по вул. Григорія 

Сковороди, 29, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 



1.11. Торгонській Христинії Каленіковні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Січових Стрільців, 2, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.12. Михайленку Андрію Андрійовичу, проживає в с. Забороче по вул. 

Миру, 41, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.13. Тимощук Тетяні Пилипівні, проживає в с. Лопатичі по вул. Польовій, 

36, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.14. Стаднік Тамарі Іванівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївська, 79, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.15. Майстренко Тетяні Михайлівні, проживає в с. Покровське по вул. 

Молодіжній, 75, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.16. Колядич Галині Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 51А, кв. 26, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.17. Шеремет Марині Володимирівні, проживає в с. Калинівка по вул. Лесі 

Українки, 16, на лікування дитини в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.18. Лук’янчуку Василю Васильовичу, проживає в с. Кишин по вул. 

Пушкіна, 8, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.19. Снігуру Віталію Анатолійовичу, проживає в с. Копище  по вул. Лісова, 

9А, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.20. Скриту Петру Федоровичу, проживає в с. Копище по вул. Східна, 1, на 

лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.21. Шибецькій Олені Леонідівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 24, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.22. Дигас Тетяні Яківні, проживає в с. Журжевичі по вул. 1 Травня, 35, на 

лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.23. Гергало Оксані Федорівні, проживає в с. Журжевичі по вул. 1 Травня, 

39, на лікування дитини в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.24. Ямчинському Віталію Володимировичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

О. Опанасюка, 19, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.25. Гриб Галині Адамівні, проживає в с. Юрове по вул. Зарічній, 41А, на 

лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.26. Покальчук Олені Миколаївні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Набережній, 32, на лікування в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.27. Стафейчук Лесі Петрівні, проживає в с. Сущани по вул. С. Шепетька, 

23А, на лікування дитини в сумі 100,00 (сто) грн.; 

1.28. Дячуку Степану Дмитровичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Житомирській, 65 А, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.29. Марченку Олександру Миколайовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Олевської республіки, 5 Б, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.30. Алтибаєвій Ірині Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської 

республіки, 106, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.31. Козловець Марії Степанівні, проживає в с. Тепениця по вул. Садовій, 

12, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.32. Матринчуку Артуру Миколайовичу, проживає в с. Юрове по вул. 

Центральній, 145, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 



1.33. Федорук Катерині Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Заводській, 

1, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.34. Симончук Валентині Василівні, проживає в с. Перга по вул. 

Сидоренко, 32, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.35. Бовкун Юлії Володимирівні, проживає в с. Копище по вул. Миколи 

Шуди, 6А, на лікування дитини в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.36. Мидловець Марії Степанівні, проживає в с. Лопатичі, на лікування в 

сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.37. Судначу Григорію Миколайовичу, проживає в с. Юрове по вул. 

Центральній, 2А, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.38. Шапорді Ганні Несторовні, проживає в с. Копище по вул. Шкурата, 10, 

на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.39. Бочковській Галині Володимирівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Ганни Бабій, 8Б, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.40. Лозко Галині Іполитівні, проживає в с. Копище по вул. Партизанській, 

64, на лікування дитини в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.41. Крижанівській Антоніні Петрівні, проживає в с. Жубровичі по вул. Кн. 

Ольги, 5, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.42. Кривошей Тетяні Вікторівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Г.Сковороди, 20, на лікування дитини в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.43. Щукіній Зінаїді Анатоліївні, проживає в м. Олевськ по Бульвару Воїнів 

Афганців,5/1, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.44. Вакуліній Надії Артемівні, проживає в м. Олевськ по вул. Гагаріна, 9, 

на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.45. Смику Петру Дмитровичу, проживає в м. Олевськ по пров. Богдана 

Хмельницького, 4, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.46. Забродській Ніні Володимирівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Олевської республіки, 6, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.47. Шелест Людмилі Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 87А, кв. 30, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.48. Чирко Тетяні Дмитрівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 87А, кв.26, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.49. Токарчук Феодосії Петрівні, проживає в с. Варварівка по вул. 

Незалежності, 6, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.50. Чепурі Любові Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. М. 

Коцюбинського, 3, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.51. Бовкуну Володимиру Васильовичу, проживає в с. Копище, по вул. 

Партизанській, 45А, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.52. Михалкову Сергію Анатолійовичу, проживає в м. Олевськ по пров. 

Житомирському, 2А, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.53. Пилипчуку Олексію Даниловичу, проживає в с. Корощино по вул. 

Рильського, 5, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.54. Михалкову Анатолію Андрійовичу, проживає в м. Олевськ по пров. 

Житомирській, 2А, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 



1.55. Горват Марії Петрівні, проживає в с. Соснівка по вул. Лісна 15А, на 

лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.56. Козуб Олені Миколаївні, проживає в м. Олевськ по вул. Герцена, 22/11, 

на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.57. Гребенчуку Сергію Михайловичу, проживає в с. Тепениця по вул. 

Левчука, 25, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.58. Кльоц Аллі Петрівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївська,113/1, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.59. Юськову Віктору Миколайовичу, проживає в с. Жубровичі по вул. 

Рильського, 16, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.60. Токарчук Олені Володимирівні, проживає в с. Варварівка по вул. Лесі 

Українки, 75, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.61. Фічені Юлії Прохорівні, проживає в м. Олевськ по вул. Олени Теліги, 

36, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.62. Панченку Миколі Івановичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Покальчука, 24, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.63. Вакуліній Галині Іванівні, проживає в с. Варварівка по вул. 

Незалежнеості, 15, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.64. Бабанській Катерині Анатоліївні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Інтернаціональній, 49, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.65. Данюку Миколі Васильовичу, проживає в с. Зольна по вул. Морозова, 

17, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.66. Степанкову Миколі Васильовичу, проживає в с. Устинівка по вул. 

Партизанській, 58, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.67. Ходюку Віктору Івановичу, проживає в с. Кишин по вул. Червоній, 1, 

на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.68. Кулішу Віталію Васильовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 6 кв. 21, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.69. Ренкасу Миколі Пертовичу, проживає в м. Олевськ по пров. 

Московському, 13, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.70. Бреслаш Надії Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 51А кв. 18, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.71. Демчук Людмилі Леонідівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 125, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.72. Стаднік Марії Адамівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Моколаївській, 44А кв. 9, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.73. Давидюк Світлані Олександрівні, проживає в с. Сердюки по вул. 

Лісовій, 12А, на лікування дитини в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.74. Булько Марії Михайлівні, проживає в с. Копище по вул. М. Шуди, 18, 

на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.75. Шапорді Галині Дем’янівні, проживає в м. Олевськ на лікування в сумі 

200,00 (двісті) грн.; 

1.76. Городенцю Сергію Володимировичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

М.Коцюбинського, 5, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 



1.77. Ушку Віктору Івановичу, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 87А, кв. 3, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.78. Якубову Анатолію Михайловичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Покальчука, 30, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.79. Павленко Галині Михайлівні, проживає в с. Кишин по вул. Сонячній, 4, 

на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.80. Скриту Віктору Степановичу, проживає в с. Копище по вул. 

Партизанській, 9 А, на покращення побутових умов в сумі 200,00 

(двісті) грн.; 

1.81. Мороз Олені Іванівні, проживає в с. Копище по вул. Лісова,5, на 

лікування чоловіка в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.82. Зілінській Анні Миколаївні, проживає в с. Сущани по вул. Гамарника, 

12, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.83. Талаху Віктору Адамовичу, проживає в с. Тепениця по вул. Поліській, 

2, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.84. Чайковському Володимиру Олександровичу, проживає в м. Олевськ по 

вул. Володимирській, 6, кв. 22, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.85. Бовкун Валентині Василівні, проживає в с. Копище, по вул. Сабурова, 

56, на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн.; 

1.86. Яроменко Олександру Володимировичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Польовій, 25А, на лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.87. Кривой Людмилі Антонівні, проживає в с. Жубровичі по вул. Лесі 

Українки, 11, на лікування дитини в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.88. Забавко Зої Петрівні, проживає в м. Олевськ по вул. Фарзаводській, 16, 

на лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.89. Скрит Інні Василівні, проживає в м. Олевськ по вул. Матросова, 23, на 

лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.90. Мидловець Любові Григорівні, проживає в с. Корощине по вул. 

Київській, 9, на ремонт житлового будинку в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.91. Козловцю Сергію Адамовичу, проживає в м. Олевськ по вул. Садова, 

26, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.92. Олексін Тетяні Леонідівні, проживає в м. Олевськ по пров. Ганни 

Бабій, 3, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.93. Торгонській Тетяні Степанівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Пушкіна, 23, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.94. Грузинському Валерію Борисовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Свято-Миколаївській, 32 В, кв. 2, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) 

грн.; 

1.95. Пилипчуку Василю Адамовичу, проживає в с. Лопатичі по вул. 

Покровській, 6 Б, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.96. Гречко Людмилі Сергіївні, проживає в с. Перга по вул. Центральній, 

34, на лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.97. Тищенко Тамарі Іванівні, проживає в м. Олевськ по вул. 40 років 

Перемоги, 8 кв. 10, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 



1.98. Вакуліній Надії Михайлівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 4 кв. 22, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.99. Шаригіній Валентині Андріївні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Інтернаціональній, 36А, кв. 12, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) 

грн.; 

1.100. Кондратовець Любові Тимофіївні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Княгині Ольги, 4, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.101. Колядичу Аркадію Івановичу, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 51А, кв. 26, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.102. Філімончуку Леоніду Васильовичу, проживає в с. Жубровичі по вул. 

Шевченка, 32, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.103. Сахнюк Руслані Сергіївні, проживає в м. Олевськ по вул. Княгині 

Ольги, 8, кв. 10, на лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.104. Новаку Миколі Сергійовичу, проживає в с. Журжевичі по вул. Лісова, 

1, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.105. Козубу Сергію Івановичу, проживає в м. Олевськ по вул. Олени Теліги, 

29, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.106. Новак Ларисі Яківні, проживає в с. Журжевичі по вул. Садовій, 14, на 

лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.107. Тислінському Петру Івановичу, проживає в с. Хочине по вул. 

Малікова, 33, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.108. Михайленко Оксані Григорівні, проживає в с. Кишин по вул. 

Першотравнева, 27, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.109. Федоренку Петру Валентиновичу, проживає в с. Копище по вул. 

Сабурова, 7, на покращення побутових умов в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн.; 

1.110. Гайчені Олені Володимирівні, проживає в с. Варварівка по вул. 

Заводська, 10, на харчування дитини в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.111. Івановій Світлані Дмитрівні, проживає в с. Варварівка по вул. Зарічна, 

14, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.112. Остапчуку Миколі Васильовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Б.Хмельницького, 39, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.113. Бреслаш Наталі Петрівні, проживає в м. Олевськ по вул. Промислова, 

79, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.114. Сачковському Сергію Борисовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Княгині Ольги, 3, кв. 15, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.115. Судначу Олександру Миколайовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Московська, 1, кв. 1, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.116. Ляшук Олені Тимофіївні, проживає в с. Кам’янка по вул. Центральна, 

10, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.117. Мидловець Галині Василівні, проживає в м. Олевськ по вул.Свято-

Миколаївська, 167, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.118. Морозу Федору Івановичу, проживає в с. Кам’янка по вул. Вишнева, 

12, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 



1.119. Дворецькій Тетяні Миколаївні, проживає в с. Рудня-Хочинська по вул. 

Лісна, 5, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.120. Гергало Миколі Петровичу, проживає в с. Зубковичі по вул. Корольова, 

11, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.121. Козловець Наталії Андріївні, проживає в с. Варварівка по вул. 

Заводській, 1, на поховання чоловікового брата в сумі 500,00 (п’ятсот) 

грн.; 

1.122. Хлань Марині Борисівні, проживає в м. Олевськ  по вул. Олени Теліги, 

28, на поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.123. Баланчук Марії Олександрівні, проживає в с. Варварівка  по вул. Лесі 

Українки, 65, на поховання свекрухи в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.124. Павленко Юлії Василівні, проживає в м. Олевськ  по вул. Герцена, 20, 

кв. 1, на поховання чоловіка в сумі 500,00 (п’ятсот) 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        О.В. Омельчук 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 24 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав  Сопко Валентини Леонідівни, 

1972 року народження та Сопко Ярослава Васильовича 

1978 року народження відносно їх малолітнього 

 сина Сопко Іллі Ярославовича, 2008 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав  

Сопко Валентини Леонідівни, 16.12.1972 року народження та Сопко 

Ярослава Васильовича, 12.10.1978 року народження відносно їх малолітнього 

сина Сопко Іллі Ярославовича, 03.01.2008 року народження, враховуючи 

рекомендації опікунської ради від 25.01.2018 року, керуючись ст. 164 

Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону дитинства», 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Сопко 

Валентини Леонідівни, 1972 року народження та Сопко Ярослава 

Васильовича,1978 року народження,  висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста міської ради з питань захисту дітей Скумін Н.А. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 



  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: 

olevsk_miskrada@ukr.net 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 25.01.2018 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Сопко Ярослава 

Васильовича, 12.10.1978 року народження та Сопко Валентини 

Леонідівни, 16.12.1972 року народження  відносно їх малолітнього сина 

Сопко Іллі Ярославовича, 03.01.2008 року народження 

 

Розглянувши рекомендації засідання опікунської ради від 25.01.2018 

року щодо неналежного виконання батьківських обов’язків Сопком 

Ярославом Васильовичем, 1978 року народження та Сопко Валентиною 

Леонідівною, 16.12.1972 року народження відносно малолітньої дитини 

Сопка Іллі Ярославовича, 03.01.2008 року народженя. Зважаючи на те, що 

Сопко Ілля Ярославович  з 11.05.2015 року перебуває на обліку служби у 

справах дітей, як такий що опинився в складних життєвих обставинах. З 

28.11.2016 року Сопко Ілля Ярославович навчається в Новоград-Волинській 

школі інтернат, у зв’язку з тяжким матеріальним становищем сім’ї (відсутній 

одяг, продукти харчування, постійний педикульоз) на що надавався час 

Сопку Ярославу Васильовичу та Сопко Валентині Леонідівні зміни спосіб 

життя, покращити соціальний стан, поліпшити умови проживання в будинку 

у якому постійно брудно та перебувають сторонні особи у стані сп’яніння. На 

Сопко Валентину Леонідівну було складено протокол адміністративного 

впливу за ст. 180 КАпАП (доведення неповнолітніх до стану сп’яніння). 

 Станом на 01.01.2018 року Сопко Я.В. та Сопко В.Л не змінили свій 

соціальний стан, Сопко Ярослав Васильович звільнився з постійного місця 

роботи, чим позбавив сім'ю будь-якої фінансової спроможності, та 

продовжують зловживати алкогольними напоями, не створюють належних 

умов для проживання малолітнього сина, не працюють, в будинку постійно 

знаходяться сторонні особи.  

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного 

кодексу України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити 

батьківських прав Сопко Ярослава Васильовича та Сопко Валентину 



Леонідівну відносно їх малолітнього сина Сопка Іллі Ярославовича, 

03.01.2008 року народження.  

 

 

Голова органу опіки та піклування     О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 25 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради від 25.01.2018 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Ковальчук Тетяни Василівни, 1979 року народження 

відносно її малолітнього сина Ковальчука Максима 

Володимировича, 2008 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав  

Ковальчук Тетяни Василівни, 25.01.1979 року народження відносно її 

малолітнього сина Ковальчука Максима Володимировича, 03.05.2008 року 

народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 25.01.2018 року, 

керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Ковальчук Тетяни Василівни, 1979 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Скумін Н.А. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 



        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: 

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 25.01.2018 року 

 щодо доцільності позбавлення батьківських прав Ковальчук Тетяни 

Василівни, 11.01.1979 року народження, відносно її малолітнього 

сина Ковальчука Максима Володимировича, 03.05.2008 року  

народження 

 

Розглянувши рекомендації засідання опікунської ради від 25. 01.2018 

року щодо неналежного виконання батьківських обов’язків Ковальчук 

Тетяною Василівною, 11.01.1979 року народження, відносно малолітнього 

сина Ковальчука Максима Володимировича, який з 30.01.2009 року 

перебуває на обліку служби у справах дітей, як такий що опинився в 

складних життєвих обставинах.  17.11.2017 року Ковальчук Максим 

Володимирович був доставлений до лікарні з діагнозом алкогольне отруєння.   

Під час неодноразового обстеження умов проживання дитини, мати, 

Ковальчук Тетяна Василівна перебувала в стані алкогольного сп’яніння. 

Працівниками поліції на Ковальчук Т.В. складено адміністративні протоколи 

за ст. 180 КАпАП (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) та ст. 184 

КАпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків). На засідання 

опікунської ради не з’явилась, про що була належним чином повідомлена. 

Профілактична робота відповідних служб результатів не дала, 

Ковальчук Тетяна Василівна продовжує вести аморальний спосіб життя, 

зловживає спиртними напоями, не створює належних умов для проживання, 

не працює, не намагається поліпшити свій соціальний стан.  

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного 

кодексу України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити 

батьківських прав Ковальчук Тетяну Василівну відносно її малолітнього сина 

Ковальчука Максима Володимировича, 03.05.2008 року народження  

 

Голова органу опіки та піклування     О.В.Омельчук  



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 26 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав  Кузніцової (Існюк) Галини Юріївни, 

1993 р.н. відносно її малолітніх дітей Існюк Анастасії  

Олександрівни, 2015р.н., Існюк Дарини Олександрівни,  

2014 р.н., Існюка Богдана Олександровича, 2012 р.н. 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав  

Кузніцової (Існюк) Галини Юріївни, 16.12.1993 року народження відносно її 

малолітніх дітей дітей Існюк Анастасії Олександрівни,19.07.2015р.н., Існюк 

Дарини Олександрівни, 30.01.2014 р.н., Існюка Богдана Олександровича, 

16.10.2012 р.н., враховуючи рекомендації опікунської ради від 25.01.2018 

року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 25.01.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Кузнецової (Існюк) Галини Юріївни, 1993 року народження, висновок 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Скумін Н.А. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: 

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 25.01.2018 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Кузніцову (Існюк) 

Галину Юріївну, 16.12.1993 року народження відносно її малолітніх дітей 

Існюк Анастасії Олександрівни, 19.07.2015 р.н., Існюк Дарини 

Олександрівни, 30.01.2014 р.н., Існюка Богдана Олександровича, 

16.10.2012 р.н. 

 

Розглянувши заяву Існюка Олександра Миколайовича щодо 

неналежного виконання батьківських обов’язків Кузніцової (Існюк) Галиною 

Юріївною, 1993 року народження, відносно її малолітніх дітей Існюк 

Анастасії Олександрівни, 2015 р.н., Існюк Дарини Олександрівни, 2014 р.н., 

та Існюка Богдана Олександровича, 2012 р.н., зважаючи на те, що мати 

залишила дітей на батька, хоча судом при розлучені з чоловіком діти 

залишені за матір’ю. Мати не приймає участі у вихованні дітей, не 

забезпечує належних умов для їх проживання, не цікавиться моральним і 

фізичним станом здоров’я, не утримує фінансово. 

 На даний час Кузніцова (Існюк) Галина Юріївна перебуває в шлюбі з 

іншим чоловіком та проживає в Миколаївській області місто Баштанка та не 

заперечує проти позбавлення її батьківських прав. 

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного 

кодексу України, орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити 

батьківських прав Кузніцову (Існюк) Галину Юріївну відносно її малолітніх 

дітей Існюк Анастасії Олександрівни, 2015 р.н., Існюк Дарини 

Олександрівни, 2014 р.н.  та Існюка Богдана Олександровича, 2012 р.н. 

 

Голова органу опіки та піклування        О.В.Омельчук  

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 27 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг по вивезенню 

побутових відходів з місць здійснення виїзної 

торгівлі в м. Олевськ 

  

 На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 27.12.2017 

року № 207 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по 

вивезенню побутових відходів з місць здійснення виїзної торгівлі в м. 

Олевськ», протоколу засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг по вивезенню побутових відходів з місць 

здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ від 06.02.2018 р., керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу з визначення виконавця послуг по вивезенню побутових 

відходів з місць здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ від 06.02.2018 

року. 

2. Визначити виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів з 

місць здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ фізичну особу-

підприємця Мельника Анатолія Миколайовича. 

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату міської ради Торгонському 

Олексію Івановичу: 

3.1. Укласти договір на надання послуг по вивезенню побутових 

відходів з місць здійснення виїзної торгівлі в м.Олевськ з ФОП 

Мельником Анатолієм Миколайовичем, у десятиденний термін з 

дня визначення переможця конкурсу, відповідно до типового 

договору. 



3.2. Організувати та провести новий конкурс з визначення виконавця 

послуг по вивезенню побутових відходів з місць здійснення 

виїзної торгівлі в м.Олевськ через 12 місяців з дня підписання 

договору з ФОП Мельником Анатолієм Миколайовичем, 

відповідно до законодавства. 

4. Начальнику відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності виконавчого апарату міської ради 

Ковальчуку Олегу Борисовичу: 

4.1. Забезпечити оперативне надання інформації виконавцеві послуг 

про місця здійснення виїзної торгівлі суб’єктами господарювання 

у м. Олевськ, відповідно до погоджень. 

4.2. Письмово повідомити суб’єктів господарювання, які на даний 

час здійснюють виїзну торгівлю у м. Олевськ, про зміну 

виконавця послуг по вивезенню побутових відходів з місць 

здійснення виїзної торгівлі в м. Олевську.  

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

від 27.12.2012 р. №283 «Про визначення виконавця комунальних 

послуг». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та 

земельних відносин Ніколайчука Олександра Володимировича. 

 

  
  

Міський голова                                                                            Омельчук О.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 28 

від 28.02.2018 року 

Про надання дозволу на створення 

об’єднання  співвласників 

багатоквартирних будинків 

«Варварівка Орхідея» 

 

 

 Розглянувши протокол установчих зборів власників квартир 

багатоквартирного житлового будинку №92 по вул. Л.Українки  в 

с.Варварівка Олевського району Житомииської області, керуючись ст.30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: Дати дозвіл мешканцям житлового багатоквартирного будинку 

за адресою: с.Варварівка вул. Л.Українки, 92 на створення об’єднання 

співвласників  багатоквартирного будинку  «Варварівка  Орхідея». 

 

 

 

 

Міський голова                                                     О.В. Омельчук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 29 

від 28.02.2018 року 

Про  корегування тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення ТОВ «Олевське орендне  

підприємство теплових мереж» 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.7, 31, п. 6 ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», п.п. 36, 37, 38 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 

№ 869 «Про забезпечення єдиного  підходу до  формування  тарифів на   

житлово-комунальні послуги», на підставі звернення ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» від 19.01.2018р. № 11 щодо необхідності 

коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, враховуючи значне цінове збільшення складових витрат 

(вартості електроенергії, вартості послуги з вивезення твердих побутових 

відходів) та наданих розрахунків щодо коригування тарифів, з метою 

забезпечення безперебійного режиму надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі і відповідного рівня 

якості, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відкоригувати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, встановлені рішеннями виконавчого комітету міської 

ради від 29.06.2017 р. № 86 «Про  встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське 

орендне підприємство теплових мереж» та затвердити їх в таких 

розмірах: 

1.1 . На послуги централізованого водопостачання:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3  – 31,74 грн.; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 – 32,15 грн.                  



- для споживачів ІІІ–ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м3 – 

32,15 грн. 

1.2. На послуги з централізованого водовідведення:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3 –15,08грн; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 –  15,25грн;                 

- для споживачів ІІІ-ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м3 – 

15,25грн. 

 

2. Проводити з міського бюджету покриття амортизаційних витрат та 

витрат на виконання інвестиційної програми (розрахункового прибутку 

для споживачів І групи) ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» послуг централізованого водопостачання та водовідведення 

шляхом сплати їм робіт з відновлення та придбання основних засобів. 

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

4. Виконавцю житлово-комунальних послуг не менше ніж за 15 днів до 

введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги у дію, 

повідомити про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 30 

від 28.02.2018 року 

Про корегування тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкової 

території, що надаються ТОВ «Олевське 

орендне підприємство теплових мереж» 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.7, 31,ч.6 ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», п.п.36, 37, 38 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 

№869 «Про забезпечення єдиного    підходу    до    формування   тарифів   на   

житлово-комунальні послуги», на підставі звернення ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» від 19.01.2018р. № 10 щодо необхідності 

коригування тарифів  на послуги з утримання будинків і споруд  та 

прибудинкових територій, враховуючи значне  цінове збільшення складових 

витрат (вартості електроенергії, вартості послуги з вивезення твердих 

побутових відходів) та наданих розрахунків щодо коригування тарифів, з 

метою забезпечення безперебійного режиму надання послуг з утримання 

будинків і споруд  та прибудинкових територій в необхідному обсязі і 

відповідного рівня якості, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відкоригувати тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, встановлені рішеннями виконавчого комітету 

міської ради від 29.06.2017 р. № 87 «Про затвердження тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкової території, що надаються ТОВ 

«Олевське орендне підприємство теплових мереж»  та затвердити їх згідно з 

додатком. 

2. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

3.Виконавцю житлово-комунальних послуг не менше ніж за 15 днів до 

введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги у дію, повідомити 

про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

  Міський голова                                                               О. В. Омельчук 



Додаток до рішення виконкому 

Олевської міської ради 

від 28.02.2018 року №30 
                                                    

Перелік будинків житлового фонду в яких скориговано тарифи на  послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових теріторій 

по ТОВ " Олевське орендне підприємство теплових мереж" на 2018 рік 

№ з/п Адреса  Загальна

площа 

квартир, 

м² 

Кількі

стьме

шкан

ців, 

чол. 

Вивезення

, 

розміщенн

я на 

сміттєзвал

ищітверди

хпобутови

хвідходів,г

рн./м² 

Технічнео

бслуговув

анняелект

ричних 

мереж  

місцьзага

льногокор

истування 

(без 

вартостіел

ектричної

енергії) 

Поточний 

ремонт 

конструкт

ивнихелем

ентів 

внутрішнь

обудинков

их систем 

водопостач

ання, 

водовідвед

ення та 

зливовоїка

налізації,г

рн./м² 

Технічнеоб

слуговуван

ня 

внутрішнь

обудинков

их систем 

водопостач

ання, 

водовідведе

ння та 

зливовоїка

налізації,гр

н./м² 

Разом 

тариф, 

грн/м²(пл

ановий),г

рн./м² 

 назвавулиці № будинку       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Свято-

Миколаївська 

44а 1461,00 67 0,2541 0,3963 0,6070 0,7851 2,04 

2 51а 1463,40 68 0,2575 0,3963 0,6084 0,7851 2,05 

3 87а 1905,93 84 0,2442 0,3963 0,5958 0,7849 2,02 

4 85а 920,40 33 0,1987 0,3963 0,5957 0,7854 1,98 

5 Інтернаціональна 36а 810,70 36 0,2461 0,3963 0,5958 0,7856 2,02 

6  38а 837,60 36 0,2382 0,0000 0,0000 0,7856 1,02 

7  32а 506,00 21 0,0000 0,3963 0,5956 0,7862 1,78 

8 40 років 

Перемоги 

2 1485,20 71 0,2649 0,3963 0,6083 0,7847 2,05 

9 4 915,30 50 0,3027 0,3963 0,5958 0,7844 2,08 

10 6 910,30 25 0,1522 0,3963 0,5958 0,7844 1,93 

11 8 825,68 32 0,2148 0,3963 0,5902 0,7849 1,99 

12 10 825,50 33 0,2215 0,3963 0,5903 0,7845 1,99 

13 Володимирська 1 1384,00 54 0,2162 0,3963 0,6093 0,7848 2,01 

14  4 4363,60 179 0,2273 0,3963 0,6042 0,7851 2,01 



15  6 3439,10 131 0,2111 0,3963 0,6003 0,7855 1,99 

16 Княгині Ольги 1 552,00 24 0,2409 0,0000 0,5892 0,7845 1,61 

17  3 631,60 33 0,2895 0,0000 0,5883 0,7844 1,66 

18  22 617,23 27 0,0000 0,0000 0,5884 0,7845 1,37 

19 Герцена 20 622,60 35 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,31 

20 Привокзальна 3 627,54 22 0,1943 0,0000 0,0000 0,0000 0,19 

21 Енгельса 17 363,30 23 0,3508 0,0000 0,0000 0,0000 0,35 

22 Київська 18 618,90 32 0,2865 0,0000 0,0000 0,0000 0,29 

23  11 252,07 15 0,3298 0,0000 0,0000 0,0000 0,33 

24 Промислова 68 292,20 7 0,0000 0,0000 0,5770 0,7885 1,37 

25  70 479,50 25 0,0000 0,3963 0,5839 0,7825 1,76 

26  74 466,20 23 0,0000 0,3963 0,5840 0,7827 1,76 

27 Покальчука 13 945,20 40 0,0000 0,0000 0,5861 0,7825 1,37 

 РАЗОМ:  28522,05  0,2501 0,3963 0,5947 0,7848 1,53 

 

 

 

Нчальник відділу ЖКГ                                                                       Торгонський  О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 31 

від 28.02.2018 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви громадян Яцути Ірини Валеріївни, проживає по вул. 

Володимирській, 6, кв. 48 в м. Олевськ, директора Комунальної установи 

«Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» Олевської міської ради 

Шапорди Валерія  Миколайовича, товариства з обмеженою відповідальністю 

«Первоцвіт-Фарм», зареєстрованого в смт Новогуйвінське, вул. Дружби 

Народів, 5, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до централізованої 

системи водопостачання та водовідведення: 

- Яцуті Ірині Валеріївні по вул. Промисловій, 25-В в м.Олевськ. 

- Комунальній установі «Дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради по вул. Свято-Миколаївській, 10 в м. 

Олевськ; 

- ТОВ «Первоцвіт-фарм» по вул. Княгині Ольги, 2 в м. Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 32 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження 

містобудівних умов 

та обмежень 
 

 Розглянувши заяву гр. Мирончука Петра Петровича, проживає в   с. 

Лопатичі Олевського району Житомирської області про видачу 

містобудівних умов та обмежень на будівництво торгово-офісної будівлі, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31 травня 2017 року №135 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 

площею 0,0904 га, по об’єкту «Будівництво торгово-офісної будівлі по вул. 

Свято-Миколаївській, 32 в м. Олевськ Житомирської області». 

2. Зобов’язати Мирончука П.П. укласти договір пайової участі у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до рішення ХХ сесії 

Олевської міської ради  VІІІ скликання від 15 грудня 2017 року № 374.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 33 

від 28.02.2018 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши листи ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДНЗ 

«Олевський професійний ліцей», в.о. старости с. Хочине Хомутовського 

Анатолія Володимировича, в.о. старости с.Тепениця Кайдановича 

Володимира Йосиповича, клопотання начальника відділу економічного 

розвитку Олевської міської ради Ковальчука Олега Борисовича, заяви 

Михалкова Сергія Анатолійовича, проживає  по пров. Житомирському, 2-а, в 

м. Олевськ, Федорчук Галини Феофанівни, проживає по вул. Житомирській, 

33, в м. Олевськ, Грузинського Валерія Борисовича, проживає по вул. Свято-

Миколаївській, 32-в в м. Олевськ, Ліпея Петра Сергійовича, проживає по вул. 

Лісна, 12-а в с. Покровське, Ковальчук Олени Петрівни, проживає по вул. 

Пушкіна, 3, кв. 2 в м.Олевськ, Лук'янчука Василя Васильовича, проживає по 

вул. Пушкіна, 8 в с.Кишин, Ковальчука Миколи Наумовича, проживає по 

вул. Сидоренка. 2-б в с. Перга, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресні номери:  

1) Жубровицькому лісництву – с. Жубровичі, вул. Корольова, 68;  

2) Жубровицькому проміжному складу – с. Жубровичі, вул. 

Шевченка, 87;  

3) Озерянському лісництву – с. Озеряни, вул. Шкільна, 8;  

4) Замисловицькому лісництву – с. Рудня-Замисловицька, вул. 

Центральна, 19;  

5) Зубковицькому лісництву – с.Зубковичі, вул. Лісова, 36-а; 

Тепеницькому лісництву – с.Тепениця, вул. Центральна, 51-в. 

2. Присвоїти адресний номер будівлі, яка перебуває на балансі Олевського 

професійного ліцею по бульвару Воїнів Афганців  – бульвар Воїнів 

Афганців, 14, м. Олевськ. 

3. Присвоїти адресний номер: 

-  нежитловій будівлі котельні в с. Копище по вул. Партизанській – 

вул. Партизанська, 50 г, с. Копище Олевського району. 



- незавершого будівництву житлового будинку в с. Копище по вул. 

Партизанській  – вул. Партизанська, 31-б, с. Копище Олевського 

району. 

4. Змінити адресний номер житловому будинку № 33 по вул. Житомирській, 

в м. Олевськ, а саме: 

- вул. Житомирська, 33 кв. 1, власником 66/100  частини якої є Васильчук 

Галина Феофанівна;  

- вул. Житомирська, 33 кв. 2, власником 34/100 частини якої є Михалков 

Сергій Анатолійович.  

5. Присвоїти адресний номер комплексу будівель та споруд (насосна 

станція) в м. Олевськ – вул. Московська, 10 в м. Олевськ. 

6. Присвоїти  адресний номер частини житловому будинку № 32-в по вул. 

Свято-Миколаївській, в м. Олевськ, а саме: вул. Свято-Миколаївська, 32-в  

кв. 2, власником 47/100  частини якої є Грузинський Валерій Борисович. 

7. Присвоїти  адресний номер житловому будинку № 12-а по вул. Лісна, в 

с.Покровське, а саме: 

- вул. Лісна, 12-а  кв. 1, власником 49/100  частини якої є Ліпей Петро 

Сергійович; 

- вул. Лісна, 12-а  кв. 2, власником 51/100  частини якої є Ліпей Петро 

Сергійович 

8. Змінити  адресний номер житловому будинку по пров. Геологічному, 1 в 

с. Перга  на вул. Геологічна, 1.  

9. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:02:029:0051, що знаходиться у власності Ковальчук Олени 

Петрівни –  вул. Пушкіна, 3-а  в м. Олевську. 

10. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824484001:11:002:0029, що знаходиться у власності Лук'янчука Василя 

Васильовича – вул. Житомирська, 21  в с.Кишин.  

11. Змінити  адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824487602:16:002:0013, з  вул. Сидоренка, 2 на вул. Сидоренка, 2-а  в 

с.Перга, що знаходиться у власності Ковавальчука Миколи Наумовича.  

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

   Міський голова                                                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 34 

від 28.02.2018 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: Мороз 

Людвини Михайлівни, проживає м. Олевськ по  вул. Промисловій, 43 кв. 1, 

в.о. старости с. Калинівка Назарчук Надії Вікторівни, гр. Грузинського 

Валерія Борисовича, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Моколаївській, 32-

в, ФОП Шинкар Тетяни Іванівни, проживає по вул. Фарзаводській, 4 в м. 

Олевськ, в. о. старости с. Жубровичі Степанчука Валерія Васильовича, в. о. 

старости с. Замисловичі  Бабич Лариси Адамівни, в.о. старости с. Калинівка 

Назарчук Надії Вікторівни, в. о. старости с. Копище Михайльця Михайла 

Васильовича, в.о. старости с. Зубковичі Мирончук Марії Василівни, в.о. 

старости с. Кам’янка Корнійчука Олександра Васильовича, в. о. старости с. 

Кишин Тимощука Василя Адамовича, в.о. старости с. Покровське Басюк 

Надії Андріївни, в.о. старости с. Лопатичі Горпиніч Наталії Максимівни, в. о. 

старости с. Майдан Кравчук Олени Адамівни, в.о. старости с. Сущани 

Стафійчук Катерини Олександрівни, в.о. старости с. Стовпинка Кравченка 

Миколи Миколайовича, гр. Ушка Володимира Івановича, проживає в м. 

Олевськ по вул. Промисловій, 88, директора Сердюківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Мирончука С.Ф.,  в. о. старости с. Журжевичі Мойсенко 

Марії Данилівни, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 

01 серпня 2006 року  № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл на зрізання аварійних, стиглих дерев на території Олевської 

міської  територіальної громади: 

1) гр. Мороз Людвині МихайлівнІ, на зрізання яблунь – 3 шт по вул. 

Промисловій, 43 в  м. Олевськ. 

2) в. о. старости с. Калинівка Назарчук Н.В. на зрізання грабу – 1 шт 

по вул. Перемоги в с. Калинівка, Олевського району. 



3) гр. Грузунському Валерію Борисовичу на зрізання липи – 1 шт.  по 

вул. Свято-Миколаївській, 32-в, м. Олевськ. 

4) ФОП Шинкар Тетяні Іванівні на зрізання тополь– 2 шт. по вул. 

Промисловій, 1-а, м. Олевськ. 

5) в.о. старости с. Жубровичі Степанчуку В.В. на зрізання ялин – 71 

шт, акацій– 3 шт, дубів – 3 шт на території кладовищ «Кам’яне», 

«Хутір» с. Жубровичі Олевського району. 

6) в. о. старости с. Замисловичі Бабич Л.А. на зрізання  сосен – 20 шт, 

дубів – 15 шт. на території кладовища в с. Замисловичі, Олевського 

району. 

7) в. о. старости с. Калинівка Назарчук Н.В. на зрізання сосен – 65 шт. 

на території кладовища с. Калинівка, Олевського району. 

8) в. о. старости с. Копище Михайльцю М.В. на зрізання сосен – 269 

шт. на території кладовищ в с. Майдан-Копищенський, с. Копище, 

та по вул. Лісова в с. Копище Олевського району. 

9) в. о. старости с. Зубковичі Мирончук М.В. на зрізання дуба – 38 

шт., берези – 2 шт., клена – 1 шт., осики – 1 шт. на території  

кладовищ с. Зубковичі, Олевського району. 

10) в. о. старости с. Кам’янка Корнійчуку О.В. на зрізання сосен – 70 

шт. на території кладовища с. Кам’янка, Олевського району. 

11) в.о. старости с. Кишин Тимощук В.А. на зрізання сосен – 5 шт., 

берез – 23 шт., ялин – 7 шт. на території кладовища в с. Кишин, 

Олевського району. 

12) в. о. старости с. Покровське Басюк Н.А. на зрізання берез – 8 шт., 

дубів – 10 шт.  на території кладовища с. Покровське, Олевського 

району. 

13) в. о. старости с. Лопатичі Горпиніч Н.М. на зрізання сосни – 20 

шт., на території кладовища с. Лопатичі, Олевського району. 

14) в. о. старости с. Майдан Кравчук О.А. на зрізання сосен – 26 шт. 

на території кладовища с. Сарнівка, Олевського району. 

15) в. о. старости  с. Сущани Стафійчук К.О. на зрізання сосен – 60 

шт. на території кладовища в с. Сущани, Олевського району. 

16) в.о. старости с. Стовпинка Кравченку М.М. на зрізання  сосен – 

17 шт.  на території кладовищ с. Стовпинка, с. Держанівка, 

Олевського району. 

17) гр. Ушку Володимиру Івановичу на зрізання тополі – 1 шт.  біля 

трансформаторної підстанції по вул. Промисловій, м. Олевськ. 

18) Директору Сердюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мирончуку С.Ф. на зрізання тополь – 9 шт.  по вул. 

Першотравневій, 17,  на території загальноосвітньої школи с. 

Сердюки, Олевського району. 

19) в. о. старості с. Журжевичі Мойсенко М.Д. на зрізання сосни – 5 

шт.  на території кладовища с. Журжевичі, Олевського району. 

3. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під 

час виконання робіт. 



4. Зрізанні дерева оприходувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 35 

від 28.02.2018 року 

Про врегулювання питань  

квартирного обліку 

на території Олевської   

міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

З метою забезпечення житлових прав мешканців Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади та враховуючи законодавчу 

неврегульованість питання ведення квартирного обліку в об’єднаних 

територіальних громадах, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити, що прийняття на квартирний облік громадян, які 

проживають на території сільських населених пунктів Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, здійснюється на підставі рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради із включенням їх до 

відповідних списків для отримання житла в межах сіл, селищ на території 

яких такі громадяни постійно проживають та зареєстровані. 

2. Встановити, що надання житла здійснюється на підставі рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради наступним чином:  

- громадянам, які перебувають на квартирному обліку по м.Олевськ житло 

надається у межах м.Олевська. 

- громадянам, які перебувають на квартирному обліку по відповідним 

селам та  селищах житло надається у межах території відповідного 

населеного пункту. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 28.02.2018 

року «Про врегулювання питань квартирного обліку на території 

Олевської  міської об’єднаної територіальної громади» 

     У зв’язку із утворенням об’єднаної міської територіальної громади та 

припиненням діяльності двадцяти місцевих сільських рад, які увійшли до 

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади на даний час 

виникло питання щодо ведення квартирного обліку на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

     Складність даного питання полягає в тому, що відповідно до чинного 

законодавства на даний час є різними підстави для прийняття громадян на 

квартирний облік в залежності від того, чи в місті проживає даний 

громадянин або в сільському населеному пункті. 

     Так, зокрема, для прийняття на квартирний облік особи, яка зареєстрована 

в м.Олевськ, їй необхідно бути зареєстрованою і проживати в м.Олевськ не 

менше двох років, а в сільських населених пунктах – без урахування часу 

проживання та реєстрації. 

     Така норма законодавства діє відповідно правил обліку громадян, що 

потребують покращення житлових умов і житлових приміщень затверджених 

виконавчим комітетом Житомирської обласної ради народних депутатів з 

1985 року і по даний час. 

     Також відповідно до п. 51 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов жиле приміщення, яке надається громадянам для 

проживання, повинно бути благоустроєним стосовно до умов даного 

населеного пункту і відповідати встановленим санітарним та технічним 

вимогам. Однак слід зауважити, що умови щодо благоустроєності житла в 

місті та в сільських населених пунктах є різними. До об’єднання 

територіальних громад на території колишніх сільських рад був заведений 

власний квартирний облік. Громадяни, які ставали на квартирний облік за 

місцем проживання, претендували на отримання житла в межах колишньої 

сільської ради. Так само, як і мешканці м.Олевська, які перебувають на 

квартирному обліку, претендують на отримання житла в м.Олевськ, а тому 

пропонується винести на засідання виконавчого комітету проект рішення 

«Про врегулювання питань квартирного обліку на території Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади». 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 36 

від 28.02.2018 року 

Про затвердження квартирної черги  

громадян, що перебувають на обліку  

як такі, що потребують  поліпшення  

житлових умов 

 

          Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  

Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши списки черговості громадян, 

котрі перебувають на квартирному обліку для одержання жилих приміщень 

за місцем проживання у виконкомі Олевської міської ради, керуючись п. 2 ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.36,40 

Житлового кодексу, керуючись «Правилами обліку громадян, які потребують 

покращення житлових умов» затверджених Радою Міністрів Української РСР 

від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити квартирну чергу громадян, що перебувають на позачерговому 

обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових умов за місцем 

проживання, (додаток 1). 

2. Затвердити квартирну чергу громадян, що перебувають на 

першочерговому обліку як такі,  що потребують  поліпшення  житлових умов 

за місцем проживання, (додаток 2). 

3. Затвердити квартирну чергу громадян, що перебувають на загальному 

обліку як такі, що потребують  поліпшення  житлових умов за місцем 

проживання, (додаток 3 ). 

4. Начальнику управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Ніколайчуку Віктору Петровичу  

розмістити на   веб-сайті міської ради інформацію щодо черговості громадян, 

які перебувають на квартирному обліку з поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука Олександра Володимировича. 

                                                

  Міський голова                                                                  О.В.Омельчук 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 37 

від 28.02.2018 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: 

Гребенчук Ольги Анатоліївни, проживає в м.Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 51, Харитюк Галини Федорівни, проживає в с.Стовпинка  

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  рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

24.04.2007р. № 82 у зв’язку зі зміною складу сім’ї заявника Гребенчук Ольги 

Анатоліївни, затвердити її вновому складі: 

Гребенчук Ольга Анатоліївна 1991 р.н. – заявник; 

Гребенчук Кирилл Борисович 2015 р.н. – син.  

2. Внести зміни в п.3 рішення виконавчого комітету Олевської міської ради  

від 26.01.2018р.№10 заявника Харитюк Галини Федорівни та викласти його в 

новій редакції: 

«3.Харитюк ГалинаФедорівна, 1976р.н.– заявник; 

Харитюк Анастасія Олександрівна, 1998р.н. – дочка; 

Харитюк Степан Олександрович, 2000р.н. – син; 

Харитюк Наталія Олександрівна, 2004р.н. – дочка; 

Харитюк Микола Сергійович, 2011р.н – син; 

Харитюк Андрій Сергійович, 2013р.н – син; 

Харитюк Анна Сергіївна, 2015р.н – дочка; 

Харитюк Софія Сергіївна, 2017р.н – дочка; 

Харитюк Іван Сергійович, 2017р.н – син». 

3. 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. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 Міський голова                               О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 38 

від 28.02.2018 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяви та відповідні документи громадянина Ковальчук 

Наталії Миколаївни, проживає в м.Олевськ по вул.Павленка,17,  керуючись 

п.2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36, 45 

Житлового кодексу, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

1.  Взяти на квартирний облік сім’ю Ковальчук Наталії Миколаївни, що 

складається з трьох  осіб: 

Ковальчук Наталія Михайлівна, 1995 р.н. – заявник; 

Приймак Злата Ігорівна, 2016 р.н. – дочка; 

Приймак Богдана Ігорівна, 2016 р.н.– дочка  

та внести в списки на отримання житла до першочергової черги громадян, що 

потребують поліпшення  житлових умов,  як сім’я, що має близнят. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міськийголова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 39 

від 28.02.2018 року 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим громадянам 

Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Ковальчука Олексія 

Миколайовича, проживає в с.Перга по вул.Сидоренка,40, Олевського району, 

Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 40 по 

вул. Сидоренка в с. Перга, Олевського району, Житомирської області 

загальною площею 56,6 м.кв.,  що належить до комунального житлового 

фонду, в рівних долях, сім’ї Ковальчука Олексія Миколайовича в складі  2-х 

чоловік: 

      -  Ковальчук Олексій Миколайович – заявник; 

      -  Ковальчук Тетяна Василівна – дружина. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Н.А.  виготовити та видати   свідоцтво  про 

право власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 40 

від 28.02.2018 року 

Про внесення змін у рішення 

виконавчого комітету від 28.07.2017 р. 

№105 «Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим громадянам 

Олевської ОТГ» 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету від 28.07.2017р. №105 

«Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим громадянам  

Олевської ОТГ»,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету від 28.07.2017р. 

№105  «Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської ОТГ» заявника Лозко Інни Ігорівни та викласти у 

новій редакції: 

«1. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 44 по 

вул.Бортницька в с. Майдан-Копищенський, Олевського району, 

Житомирської області загальною площею 210,4 м.кв.,  що належить до 

комунального житлового фонду, в рівних частках в розмірі ½ житлового 

будинку,  як спільну сумісну власність сім’ї Лозко Інни Ігорівни в складі  2-х 

осіб: 

- Лозко Інна Ігорівна – заявник; 

- Лозко Валерій Михайлович– чоловік.» 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Н.А. виготовити та видати свідоцтво  про право 

власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

Міський голова                                                                       О.В. Омельчук 


