
Зареєстровано членів виконкому - 19 

          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 95 

від 26.06.2018 року 

 

Про погодження 

структури комунального 

некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної 

 медичної допомоги» 

Олевської міської ради 

 

 Керуючись Законами України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров'я», «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 

здоров'я», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування 

у сільській місцевості», «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом 

Міністерства охорони здоров'я України Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.02.2018 

року № 178/24, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити структуру комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної  медичної допомоги» Олевської міської 

ради, додається. 

2. В. о. головного лікаря комунального закладу «Олевський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради 

Вишневській О.Є. винести дану структуру на затвердження сесії ради.  

Заступник міського голови                 Я.М. Осипчук 



СТРУКТУРА  

КНП «Олевський Центр ПМД» Олевської міської ради. 

- Олевський Центр ПМД м.Олевськ, вул.Свято-Миколаївська, 46, 11001. 

- ФП с.Покровське, вул.Лісна, 4 А, 11015 

- ФП  с.Тепениця, вул.Левчука, 43 г,  11030 ; 

 - ФП с. Артинськ, вул. Гагаріна, 10,  11030;  

 - ФП с. Обище, вул. Центральна, 33А,  11030; 

 - ФП с. Соснівка, вул. Центральна, 26 Б,  11030; 

-  ФП с. Рудня-Бистра, вул. Житомирська, 1, 11031;  

- ФП с. Варварівка, вул. Зарічна, 1,  11031; 

- ФП с. Корощино, вул. Пушкіна, 21,  11031; 

 - ФП с. Будки, вул. Миру, 12 А, 11015;   

 - ФП с. Млинок, вул. Партизанська, 31 А,  11015;  

 - ФП с. Михайлівка, вул. Рад, 10 А,  11015 

- ФП с. Журжевичі, вул. Центральна, 6,  11013; 

- ФП с. Андріївка, вул. Лесі Українки, 16,  11016; 

 - ФП с. Хмелівка, вул. Лісова, 101- А,  11030;  

- ФП с.Сущани, вул.С.Шепетька, 23, 11016; 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Хочине, вул.Малікова, 45А ,  11011;  

- ФАП  с.Копище, вул..Партизанська, 52А, 11010; 

- ФП с. Юрове, вул.Центральна, 81, 11014; 

- ФП с. Майдан-Копищенський, вул. Бортницька, 3 А,  11010; 

- ФП с. Рудня-Хочинська, вул. Незалежна, 71,  11011;  

- ФП с. Перга, вул. Геологів, 5,  11012; 

- Амбулаторія ЗПСМ с. Кишин, вул. Житомирська, 71,  11040 

-ФАП с.Зубковичі, вул.Житомирська, 45, 11043 

- ФП с. Стовпинка, вул. Шевченка, 37,  11041; 

- ФП с. Болярка, вул. Матросова, 4,  11040; 

- ФП с. Забороче, вул. Миру, 52,  11040; 



- Амбулаторія ЗПСМ с. Жубровичі, вул. Шевченка, 12б,  11042; 

- Амбулаторія АЗПСМ с. Кам’янка, вул. Набережна, 37,  11033;  

-ФАП,с.Лопатичі вул.Гагаріна, 61 Б, 11034 

- Амбулаторія ЗПСМ с. Зольня, Площа Перемоги, 4, 11035;  

- ФП с.Калинівка, вул.Лесі Українки, 1, 11037 

- ФП  с. Ковалівка, вул. Перемоги, 21,  11035;  

- ФП с. Сердюки, вул. Першотравнева, 17А,  11035;  

- ФП с. Майдан, вул. Національного визволення, 57 А,  11036; 

- ФП с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, 12 Б,  11036; 

- ФП с. Джерело, вул. Миколи Курильчука, 15, 11036; 

- Амбулаторія ЗПСМ, смт. Дружба, вул. Незалежна, 1 Б,  11024;  

- ФП смт. Діброва, пл. Перемоги, 16,  11023; 

 - ФП с. Устинівка, вул. Партизанська, 36,  11020; 

 - ФП смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креца, 23,  11021;  

 - ФП с. Озеряни, вул. Центральна, 8, 11022 

 - ФП, с. Рудня-Озерянська, вул. Перемоги, 1, 11022 ;  

- ФП, с.Замисловичі, пров.Незалежний, 1А, 11020 

Заклади охорони здоров’я Радовельської сільської ради : 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 4,  11025;  

- ФП, с. Пояски, вул. Київська, 7,  11025;  

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 96 

від 26.06.2018 року 

 

Про затвердження 

розпоряджень 

міського голови  

 

Розглянувши розпорядження міського голови від 14.06.2018 № 146 

«Про відзначення дільничних офіцерів»,  від 14.06.2018 № 147-А «Про 

внесення змін до складу опікунської ради», що видавалися у період між 

виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

-  від 14.06.2018 № 146 «Про відзначення дільничних офіцерів»,   

-  від 14.06.2018 № 147-А «Про внесення змін до складу опікунської   

ради». 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                Я.М.Осипчук 
 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

                            

від 14.06.2018 № 146 

 

Про відзначення 

дільничних офіцерів  

 

У зв’язку з проведенням заходів до «Дня дільничного», який 

відбудеться 18 червня 2018 року, а також реалізації принципу «Community 

policing»:  

1. Нагородити подяками Олевської міської ради та грошовими 

винагородами у сумі 200 (двісті) гривень кожному з наступних 

дільничних офіцерів Олевського відділення поліції: 

- Старший дільничний офіцер поліції Макарчук Олександр Кузьмич 

- Старший дільничний офіцер поліції Корбун Володимир 

Володимирович 

- Дільничний офіцер поліції Маринкін Денис Володимирович 

- Дільничний офіцер поліції Талах Олександр Миколайович 

- Дільничний офіцер поліції Ничипорчук Андрій Володмирович 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру виконавчого апарату міської ради Дорош В.В. виділити 

кошти у сумі 1000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок кошторисних 

призначень. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

                            

від 14.06.2018 № 147-А 

 

Про внесення змін 

до складу опікунської ради 

      

У зв’язку зі звільненням головного спеціаліста юридичного відділу 

виконавчого апарату Олевської міської ради Зембри Є.Є., внести зміни до 

персонального складу опікунської ради Олевської ОТГ, утвореної рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 28.04.2017 року №43 «Про утворення 

опікунської ради Олевської об’єднаної територіальної громади та її 

персонального складу», а саме: 

1. Вивести із персонального складу опікунської ради Олевської ОТГ 

Зембру Євгена Євгеновича, головного спеціаліста юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради. 

2. Ввести до персонального складу опікунської ради Олевської ОТГ 

Кравченка Андрія Олександровича, начальника відділу юридичного 

забезпечення та контролю управління земельних відносин виконавчого 

апарату міської ради. 

3. Винести дане рішення на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

     

 

Заступник міського голови                                                      Я.М.Осипчук 
 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 97 

від 26.06.2018 року 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 

 Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости села Копище 

Михальця Михайла Васильовича про представлення до звання «Мати-

героїння» жительки села Копище – Особи, 1, яка народила та виховала 

п'ятеро 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 Копище  – 

Особі, 1, 05.12.1970 року народження.  

 

 

  

Заступник міського голови                                                            Я.М.Осипчук 
 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №98 

від 26.06.2018 року 

 

Про відшкодування  

витрат 

 

 На виконання ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Програми соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операції на територію Олевської ОТГ, та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур громади, 

що брали участь у антитерористичній операції на 2018 рік у новій редакції, 

затвердженої рішенням  26 сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

26.04.2018 року, враховуючи  витяг з протоколу від 22 травня 2018 року № 4 

засідання робочої групи, утвореної при обласній державній адміністрації та 

обласній раді спільним розпорядженням голови обласної держаної 

адміністрації та голови обласної ради від 28 березня 2014 року №58/18 (зі 

змінами) та реєстр фактичних витрат понесених на лікування та медичну 

реабілітацію, в тому числі стоматологічного лікування  учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, відповідно до «Програми соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, 

учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих  учасників 

антитерористичної операції у 2018 році» у новій редакції, затвердженої 

рішенням обласної ради від 21.12.2017 року № 874, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відшкодувати витрати на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування, на 

умовах співфінансування, 50 відсотків з міського бюджету та перерахувавши 

кошти: 



1. КУ «Обласна клінічна лікарня ім..О.Ф.Гербачевського» 

Житомирської обласної ради: 

- в сумі 136,73 грн. (сто тридцять шість грн. 73 копійок) за лікування 

Мрочка Михайла Михайловича, проживає в  м.Олевськ по 

пров.Будівельників, 3. 

2. Житомирській обласній психіатричній лікарні №1 Житомирської 

обласної ради: 

- в сумі 501,68 грн. (п’ятсот одна грн. 68 копійок) за лікування Волинця 

Володимира Миколайовича, поживає в  с.Соснівка по вул.Пролетарській, 38. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головному 

бухгалтеру) міської ради Дорош В.В. перерахувати КУ «Обласна клінічна 

лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради кошти в сумі 

136,73 грн. та Житомирській обласній психіатричній лікарні №1 

Житомирської обласної ради в сумі 501,68 грн. за рахунок асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті по КФК 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші поточні 

трансферти населенню». 

 

 

Заступник міського голови                                                     Я.М.Осипчук 
 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 99  

від 26.06.2018 року 

Про надання 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, враховуючи Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ХХV 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 22.06.2018 року, 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. Особі, 1, проживає по вул. Адреса, 9 в м. Олевськ,  на лікування матері 

в сумі 200,00 (двісті)грн.; 

1.2. Особі,2, проживає в с. Покровське по вул. Адреса, 75, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.3. Особі,3, проживає в м. Олевськ, по вул. Адреса, 87-А, кв 30, на 

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

1.4. Особі,4, проживає в с. Жубровичі по просп. Адреса, 3, на лікування в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.5. Особі,5, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 65-А, на лікування в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.6. Особі,6, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса,16-А,кв. 1, на лікування 

в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 



1.7. Особі,7, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса й,16-А, кв. 6, на 

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

1.8. Особі,8, проживає в с. Майдан по вул. Адреса, 11, на лікування в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.9. Особі,9, проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 19-А, на лікування в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.10. Особі,10, проживає в м. Олевськпо  вул. Адреса, 74, кв. 8, на лікування 

в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.11. Особі,11, проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 2, кв. 13, для 

відшкодування збитків в наслідок пожежі в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

1.12. Особі,12, проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 6, кв. 2, для 

відшкодування збитків в наслідок пожежі в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

1.13. Особі,13, проживає смт Новоозерянка по вул. Адреса, 8, кв. 2, для 

відшкодування збитків в наслідок пожежі в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

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

1.14. Особі,14, проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 1, для 

відшкодування збитків в наслідок пожежі в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

1.15. Особі,15, проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 2, для 

відшкодування збитків в наслідок пожежі в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

1.16. Особі,16, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 1, на лікування в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.17. Особі,17, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 28, 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. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                          Я.М.Осипчук 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 
 

 

 

 

 



       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №100 

від 26.06.2018 року 

 

Про затвердження графіку 

роботи торгової точки  

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Ковальчука Назара 

Володимировича, проживає по вул. Адреса, 2 в м. Олевськ,  надані 

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

Україні», Наказом Міністерства регіонального         розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити графік роботи торгової точки фізичній особі-підприємцю 

Ковальчуку Н.В. загальною площею 25 м2 ,  в тому числі  торгівельна 

площа – 9 м2, кіоск «Cofee DRIVE» –  тимчасова споруда із зупинкою 

автотранспорту, для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Свято-Миколаївській (при в’їзді) в м. Олевськ, для здійснення 

роздрібної торгівлі, а саме: 

                                                          Понеділок – неділя:  цілодобово 

                                                          Без перерви на обід. 

2. ФОП Ковальчуку Н.В. забезпечити інформування споживачів про 

роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін 

(цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до 

Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари 

народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах 

ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства 



зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97р. та 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за № 4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП Ковальчуку Н.В. забезпечити прилеглу до торгової 

точки територію належним освітленням та урнами для сміття. 

4. Попередити ФОП Ковальчуку Н.В. про відповідальність за порушення 

Правил благоустрою території громади. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та 

земельних відносин Ніколайчука О.В. 

 

Заступник міського голови                                                 Я.М. Осипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 101 

від 26.06.2018 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши, листи в.о.старости сіл Тепениця, Соснівка, Хмелівка, 

Обище, Артинськ Кайдановича Володимира Йосиповича, заяви громадян, 

начальника управління земельних відносин Олевської міської ради Біленець 

Наталії Іванівни, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресні номери  нежитловим будівлям по вул. Київській,58  в 

м. Олевськ:   

- прохідна «Е»- вул. Київська, 58-б;  

- контора «А»- вул. Київська, 58-в;  

- водонапірна вежа «Ф»- вул. Київська, 58-г;  

- майстерня «Т»- вул. Київська, 58-д;  

- перевалка «І»- вул. Київська, 58-ж.    

2. Присвоїти  адресний номер частині житлового будинку № 24 по вул. Лесі 

Українки в м. Олевськ, а саме: 

- вул. Лесі Українки, 24  кв. 1, власником 39/100  частини якої є Особа, 

1; 

3. Присвоїти  адресний номер частині житловому будинку № 59 по вул. 

Олени Пчілки м. Олевськ, а саме: 

- вул. Олени Пчілки, 59  кв. 1, власником 1/2  частини якої є Особа, 2. 

4. Присвоїти  адресний номер частині житлового будинку № 59 по вул. 

Олени Пчілки м. Олевськ, а саме: 

вул. Олени Пчілки, 59  кв. 2, власником 1/2  частини якої є Особа, 3.  

5. Змінити  адресний номер житлового будинку № 31  по вул. Центральній 

в с. Рудня Замисловицька  на №31-а, по вул. Центральній в с. Рудня 

Замисловицька, який належить Особа, 4. 

6. Змінити  адресний номер житлового будинку №1-а, кв.3 по вул. Сергія 

Шепетька в с. Сущани на  №1-а, кв.2 по вул. Сергія Шепетька, в 

с.Сущани, який належить Особа, 5. 



7. Змінити  адресний номер житлового будинку №53 по вул. Княгині Ольги 

в с. Замисловичі на  №53-а по вул. Княгині Ольги в с. Замисловичі, який 

належить Особа, 6. 

8. Змінити  адресний номер земельній ділянці площею 0,10 га, кадастровий 

номер 1824455100:01:038:0101 по вул. Робітничій, 47 в м. Олевськ, на 

вул. Робітнича, 46 в м. Олевськ, яка належить Особа, 7. 

9. Змінити адресний номер земельній ділянці комунальної власності 

площею 0,20 га, кадастровий номер 1824486202:05:006:0019 по вул. Л. 

Українки, 120 в с. Варварівка на вул. Л. Українки, 120-б в с. Варварівка. 

10. Змінити  адресний номер земельній ділянці площею 0,0331 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:019:0077 по вул. Московська, 14-а в м. 

Олевськ на вул. Московська, 10-а в м. Олевськ, яка належить Особа, 8. 

11. Змінити  адресний номер земельній ділянці площею 0,0371 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:019:0079 по вул. Московська, 14-а в м. 

Олевськ на вул. Московська, 12-а в м. Олевськ, яка належить Особа, 9. 

12. Змінити адресний номер земельній ділянці площею 0,2200 га, 

кадастровий номер 1824487205:16:001:0020 по вул. Лісова, 142-в в с. 

Хмелівка на вул. Лісова, 142-г в с. Хмелівка, яка належить Особа, 10. 

13. Присвоїти адресний номер земельній ділянці площею 0,1236 га, 

кадастровий номер 1824487201:09:001:0081, вул. А. Левчука, 33-б в с. 

Тепениця  для будівництва Свято-Миколаївської церкви.  

14. Присвоїти адресний номер земельній ділянці площею 0,1678 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:020:0031, вул. Київська, 27-а в м. 

Олевськ яка знаходиться в оренді.  

15. Присвоїти адресний номер земельній ділянці площею 0,0500 га, вул. 

Житня, 12-а в яка належить Осаба, 11. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

Заступник міського голови                                                         Я.М.Осипчук 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 102 

від 26.06.2018 року 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету 

Розглянувши заяву громадян Особи, проживає по вул. Адреса, 18-б с. 

Михайлівка, Олевського району Житомирської області, лист директора ДП 

«Білокоровицьке лісове господарство»,  надані документи, керуючись 

Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконком 

міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

27.04.2018 року №67 «Про зміну та присвоєння адресних номерів», викласти 

п. 11 у наступній редакції: «11. Змінити  адресний номер житловому будинку 

№ 18-а по вул. 1-го Травня на №18-б по вул.   1-го Травня в с. Михайлівка 

Олевського району Житомирської області, який належить Особі, 1». 

2. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської ради  

від 28.03.2018 року № 45 «Про зміну та присвоєння адресних номерів», 

викласти п. 3 у наступній редакції: «Присвоїти адресні номери будівлям 

Жубровицького лісництва:  

- хлів 1980р. побудови – вул. Корольова, 69-а с. Жубровичі;  

- будинок-пасіка 1982р. побудови – вул. Корольова, 63 с. Жубровичі;  

-  корівник 1983р. побудови –  вул. Шевченка, 130-а с. Стовпинка,»  

3. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської ради  

від 28.04.2018 року №  67 «Про зміну та присвоєння адресних номерів», 

викласти п. 2 у наступній редакції: «2. Присвоїти адресний номер магазину 

вул. Партизанська, 35-а, в с. Устинівка Олевського району Житомирської 

області, який належить Замисловицкому лісництву». 

4.Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

28.02.2018 року № 33 «Про зміну та присвоєння адресних номерів», викласти 

п.1 у наступній редакції: «1. Присвоїти адресні номери:  

- Жубровицькому лісництву – с. Жубровичі, вул. Корольова, 68;  



- Жубровицькому проміжному складу - с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

87;  

- Озерянському лісництву – с. Озеряни, вул. Шкільна, 8-а;  

- Замисловицькому лісництву - с. Рудня-Замисловицька, вул. 

Центральна, 19;  

- Зубковицькому лісництву – с.Зубковичі, вул. Лісова, 36-б;  

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

 

 

Заступник міського голови                                                         Я.М.Осипчук 
 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 103 

від 26.06.2018 року 

Про надання дозволу на                                    

розміщення реклами в м. Олевську 

 

 Розглянувши заяву та надані документи громадянина Особи, 1, 

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

Правилами благоустрою міста, рішенням сьомої сесії Олевської міської ради 

сьомого скликання від 13.05.2016 року №126 «Про затвердження Положення 

про  розміщення зовнішньої реклами на території міста Олевська», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на розміщення інформаційного рекламного щита 

(білборда)  розміром 4х2м по вул. Свято-Миколаївській. 

2. Головному архітектору громади Пятницькому В.Б. укласти договори про 

тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів 

 

 

 

Заступник міського голови                                                         Я.М.Осипчук 

 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 
 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 104 

від 26.06.2018 року 

Про надання дозволу на продовження                            

терміну встановлення тимчасової споруди  

 

 

 Розглянувши заяву та надані документи громадянина Особи, 1, 

проживає по вул. Адреса, 24 в м. Олевськ, керуючись Законом України «Про 

місцеве  самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на продовження терміну встановлення тимчасової 

споруди для впровадження підприємницької діяльності  по вул. Свято-

Воздвиженська, 47-д терміном на 1 рік. 

2. Головному архітектору громади Пятницькому В.Б. на паспорті прив’язки 

продовжити термін встановлення тимчасової споруди для впровадження 

підприємницької діяльності  по вул. Свято-Воздвиженська, 47-д.  

 

 

 

Заступник міського голови                                                         Я.М.Осипчук 

 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 105 

від 26.06.2018 року 

Про надання дозволу на                            

встановлення тимчасової  

споруди 
 

 Розглянувши заяви ФОП, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл: 

1.1. ФОП Особі, 1 на розміщення тимчасової споруди для  впровадження 

підприємницької діяльності на земельній ділянці по вул. Свято-

Миколаївській, схема додається; 

1.2. Гр. Особі, 2 на розміщення тимчасової споруди для  впровадження 

підприємницької діяльності на земельній ділянці по вул. Свято-

Миколаївській, схема додається. 

1.3. Гр. Особі, 3 на розміщення тимчасової споруди для  впровадження 

підприємницької діяльності на земельній ділянці по вул. Свято-

Миколаївській, схема додається.  

1.5. ФОП Особі, 4 на розміщення тимчасової споруди (навіс) для  

впровадження підприємницької діяльності на земельній ділянці по вул. 

Київській, схема додається. 

2. Виконавцям робіт ФОП: 

-   виготовити паспорт прив’язки; 

-  у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

освітленням, двома урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

   - до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення.  



3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності становить 5 (п’ять) років з  дня реєстрації паспорта прив’язки. 

5. Термін встановлення тимчасової споруди 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

архітектора громади  Пятницького В.Б. 

 

 

Заступник міського голови                                                         Я.М.Осипчук 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 106 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

  Розглянувши колективне звернення жителів м.Олевськ, які проживають 

по вулиці Б. Хмельницького №№10,12,14 про приєднання даних будинків до 

централізованої каналізації, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 1.7. Наказу № 65 від 01.07.1994 р. «Про 

затвердження Правил користування системами комунального 

водопостачання та водовідведення в містах та селищах України»  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл жителям вул. Б. Хмельницького №№10,12,14 м. Олевськ на 

збір вихідних даних для приєднання даних будинків до централіної 

каналізації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я. М. 

 

     

Заступник міського голови                                                    Я.М.Осипчук 
 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №107 

від 26.06.2018 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, розглянувши заяви та надані документи 

громадян, керуючись  ст. 30 п.2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 46 Житлового кодексу України,  Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

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

від 27.03.2014р. № 61 «Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку» у зв’язку зі зміною складу сім’ї заявника Барановського 

Володимира  Олександровича, а саме п.2 даного рішення викласти у 

наступній  редакції: 

- Баранський Володимир Олександрович, 1994 р.н.- заявник; 

- Баранська Людмила Русланівна, 1992 р.н. – дружина; 

- Барановська Анастасія Володимирівна,  2015 р.н. – дочка; 

- Барановський Олександр Володимирович,  2017 р.н. – син. 

2.  Внести зміни в рішення виконавчого комітету Тепеницької сільської ради 

від 18.07.2014р. №37 «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують 

поліпшення житлових умов» у зв’язку із зміною статуса заявника Ткача 

Ярослава Миколайовича виключивши з списку осіб, які користуються 

правом на загальне отримання житла та включити його та сім’ю до списку 

осіб, які користуються правом першочергового отримання житла, як учасник 

бойових дій в зоні АТО. 



4. 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. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука  Віктора Петровича. 

 

 

 

 

  Заступник міського голови                                                         Я.М. Осипчук  

 

 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №108 

від 26.06.2018 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи, 1,  проживає по 

вул. Адреса, 22 в с.Жубровичі Олевського району Житомирської області,  

розглянувши листи начальника Служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації Орищук Галини Володимирівни,  керуючись п.2 ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 39,45 

Житлового кодексу України, Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Особу, 1 та його сім’ю, а саме: 

- Особу, 2 – заявник; 

- Особу,  3 –  дружина; 

- Особу,  4 – дочка; 

- Особу,  5 – син; 

- Особу,  6 першочергової черги громадян, що потребують поліпшення  

житлових умов,  як учасника бойових дій в зоні АТО та, як багатодітну сім’ю  

 

2. Взяти на квартирний облік Особу, 7, 01.06.2002 р.н. та внести в списки на 

отримання житла, за місцем проживання, до позачергової черги, та внести до 

обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов, як дитину позбавлену батьківського піклування. 

 

3. Взяти на квартирний облік Особу, 8, 20.06.2002 р.н. та внести в списки на 

отримання житла, за місцем проживання, до позачергової черги, та внести до 



обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов, як дитину позбавлену батьківського піклування. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 

  Заступник міського голови                                                          Я.М. Осипчук 

 

 

 

     Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №109 

від 26.06.2018 року 

 

Про створення Комісії з питань   

забезпечення житлом дітей-сиріт 

та осіб з їх числа, для яких планується  

придбати житло 
 

 Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою 

сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 

числа, які потребують поліпшення житлових умов, на виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний 

ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого 

проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 

типу, соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 

документації» зі змінами, керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Створити Комісію з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх 

числа при виконавчому комітеті Олевської міської ради (надалі – Комісія) 

та затвердити її склад, згідно додатку 1. 

2. Затвердити положення про Комісію, згідно додатку 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Якова Миколайовича.  

 

 

 

  Заступник міського голови                                                           Я.М. Осипчук 

                                          



                                                                                               Додаток 1 

                                                                                    до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   Олевської міської ради 

                                                                                     від 26.06. 2018 року №  109  

                                      

Склад  

Комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа  

 
                                                                              

 

Осипчук Яків Миколайович 

заступник міського голови Олевської 

міської ради - Голова комісії 

 

Ніколайчук Віктор Петрович 

начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства   

виконавчого апарату міської ради, 

(заступник голови комісії) 

Орищук Світлана Сергіївна директор КУ «Центр соціальних служб для   

сімї, дітей та молоді Олевської міської 

ради» виконавчого апарату міської ради 

(секретар комісії) 

 

Кравченко Андрій Олександрович 

головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату Олевської міської 

ради 

 

Ковальчук Олеся Олександрівна 

заступник начальника фінансового 

відділу виконавчого апарату  міської 

ради 

Орищук Галина Володимирівна 

 

начальник служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації (за 

згодою) 

Бородавко Ніна Анатоліївна 

 

спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та 

цивільного захисту населення 

виконавчого апарату міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами        Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        Додаток 2 

                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                  Олевської міської ради 

                                                                                  від 26.06. 2018 року №   109 

   

                                             ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа  
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про комісію з питань забезпечення житлом дітей-сиріт 

та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов  визначає 

порядок використання коштів міського бюджету та субвенції з державного 

бюджету (далі – Положення).  

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

Житловим кодексом Української РСР, законами України, постановами  

Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР, затвердженими Постановою Ради міністрів Української РСР і 

Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 

року № 470 (зі змінами), відповідними рішеннями та розпорядженнями  

місцевих органів виконавчої влади іншими нормативно-правовими актами  та 

цим Положенням. 

1.3. Метою роботи Комісії є реалізація функцій і повноважень щодо 

розподілу бюджетних призначень та вирішення інших питань, пов'язаних із 

забезпеченням повноцінним житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа та з метою 

забезпечення громадського контролю і додержання гласності та прозорості. 

1.4. Комісія має право одержувати в установленому порядку від 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

2. Склад та порядок створення Комісії 

2.1. Комісія утворюється в кількості не менше семи осіб у складі 

голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії. 

2.2. У разі персональних змін у складі Комісії новопризначені 

працівники входять до її складу за посадами. 

2.3. У разі відсутності членів Комісії у зв’язку з відпусткою, хворобою 

чи з інших поважних причин, у роботі Комісії беруть участь особи, які 

виконують їх обов’язки. 

2.4. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

2.5. Члени Комісії   виконують   свої   обов'язки  на  громадських 

засадах. 

3. Завдання Комісії 



3.1. Розгляд пропозицій щодо використання державної субвенції для 

придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа.  

3.2. Пріоритетність надання житлових приміщень визначається 

Комісією за принципом: 

- перебування дітей на обліку осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

- дітям-сиротам, осіб з їх числа, після завершення терміну   

перебування   у  сім'ї  опікуна/піклувальника,  прийомній сім'ї, дитячому 

будинку сімейного типу, закладах,  де перебувають діти-сироти, осіб з їх 

числа; 

- особам з числа дітей-сиріт, особам з їх числа, у разі відсутності житла 

або неможливості повернення  займаного  раніше жилого  приміщення; 

- дітям-сиротам, особам з їх числа, які перебувають в родинних 

відносинах. 

         3.3. Розглядає пропозиції продавців житла ринку нерухомості за 

результатами отриманих заяв-пропозицій:  

- проводить обстеження відібраних житлових приміщень та складає Акти 

обстеження нерухомого житлового приміщення, згідно додатку 3; 

- проводить ознайомлення дітей сиріт та осіб з їх числа з варіантами житла, 

яке їм буде придбано, та отримує згоду (відмову) на придбання зазначених 

варіантів, про що зазначається в акті; 

- організація  приймання, зберігання, визначення найвигіднішої пропозиції 

продавців житла; 

- здійснення інших дій, передбачених законодавством, необхідних  для  

виконання завдань комісії. 
 

4. Розгляд наданих пропозицій Комісією. 

         4.1. Особи, які бажають запропонувати житло для продажу, повинні 

надати заяви-пропозиції з пакетом документів до виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

         4.2.Особа, яка надає пропозиції несе відповідальність за достовірність 

наданих документів. 

         4.3.Для розгляду на Комісії пропозицій подаються: 

- заява-пропозиція  із зазначенням прізвища, ім'я по батькові фізичної особи, 

місця її проживання,  номера телефону (за формою згідно додатку 1); 

- дозвіл на обробку персональних даних (за формою згідно додатоку 2);  

- копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки  

платника податків; 

- інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об'єкта,  



придатність для проживання у ньому дітей-сиріт,  осіб з їх числа; 

- фотографії житлового об'єкта; 

- засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших  

правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна 

реєстрація права власності на нерухоме майно ; 

- засвідчені копії технічної документації на житловий об'єкт, введений в  

експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

- документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек,  

відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень"; 

- довідку з місця проживання щодо осіб, зареєстрованих у житловому об'єкті,  

який продається; 

- довідка про відсутність заборгованості за житлово- комунальні послуги. 

4.4. У разі необхідності на вимогу комісії можуть подаватися також інші 

документи. 

4.5. Вимоги щодо об’єктів, які надаються на розгляд комісії: 

- будинок/квартира повинна бути запропонована у житлових будинках на 

первинному та вторинному ринках; 

- будинок/квартира повинна бути благоустроєною та відповідати 

встановленим  

санітарно-технічним вимогам і бути придатною для проживання. 

4.6. Вимоги щодо вартості житла. 

      Гранична вартість придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, 

осіб з їх числа, загальна та житлова площа житла, що придбається, повинна 

відповідати постанові Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний  

ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого 

проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 

типу, соціального житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації» (зі змінами) та нормам встановленим 

законодавством; 

       Оплата платежів по оформленню договору купівлі-продажу покладається 

на продавця. 

        Учасник під час визначення вартості житла та надання пропозиції 

повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та 

сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових 

платежів). 

5 . Порядок роботи Комісії 

5.1. Формою роботи Комісії є її засідання, що скликаються за пропозицією 

голови Комісії, який веде засідання. 

5.2.  Для прийняття рішень необхідна присутність на засіданні не менше 

двох третин від загальної кількості членів Комісії. 

5.3. Рішення приймаються простою більшістю голосів і викладаються у 

протоколі, який підписується головою та секретарем Комісії. 



5.4. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 

5.5. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості і 

в порядку надходження документів до Комісії. 

5.6. На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій. 

6. Організація роботи Комісії 

6.1. Голова Комісії: 

- організовує роботу і проводить засідання Комісії; 

- визначає  функції кожного члена  Комісії; 

- приймає рішення про скликання засідань Комісії; 

- за рішенням голови Комісії можуть створюватись окремі робочі групи 

для вирішення конкретних питань,  що виникають у  процесі розгляду 

питань. 

6.2. Секретар Комісії: 

- інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань; 

- готує матеріали до засідання Комісії; 

- оформляє протоколи засідань; 

- якщо секретар Комісії відсутній на засіданні, то  голова  Комісії 

доручає іншому члену Комісії тимчасово  виконувати  функції секретаря; 

- здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії. 

6.3. Члени  Комісії  мають право:  

- брати участь в усіх  засіданнях  Комісії та  прийнятті рішень; 

- ознайомлюватися з усіма  матеріалами, що підлягають розгляду на 

засіданнях Комісії; 

- на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії. 

7. Порядок прийняття рішень 

7.1. Комісія зобов’язана розглядати пропозиції щодо розподілу 

бюджетних призначень  міською  радою;  

7.2. Основними функціями Комісії є: 

- дотримання вимог чинного законодавства; 

- дотримання принципів соціальної справедливості, гласності та 

прозорості у своїй роботі. 

 

 

 

Керуючий справами        Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

  

Міському голові 

Омельчуку О.В. 

__________________________________ 

(П.І.Б. власника / співвласника житла)  

Адреса проживання, контактний телефон:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                       

                                         

                                                 Заява – пропозиція  
 
Я,___________________________________________________________, є власником/ 

співвласником (потрібне підкреслити) квартири/будинку за адресою: 

____________________________________________, яку/який пропоную на продаж.  

 

Згідно Витягу з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові 

права на нерухоме майно та їх обтяження від_____________№______квартира/будинок  

має: загальну площу _____ м2,   житлову площу ____м2. 

Знаходиться на __ поверсі ____ етажного житлового будинку. Квартира/будинок 

_____________________індивідуальним опаленням,  
(обладнана, необладнана)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(опис житлового приміщення:опалення вікна, наявність балкона/лоджії, лічильників,тощо)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Вартість квартири складає_____________________ грн.  

(______________________________________________________гривень)  

 

До заяви – пропозиції додаю наступні документи: 

          -згода на обробку персональних даних; 

         -копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки 

платникаподатків ; 

         -правовстановлюючі документи на житловий об’єкт : 

_______________________________________________ 

        -технічна документація на житловий об’єкт, введений 

в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

        -довідку з місця проживання щодо зареєстрованих осіб 

у житловому приміщені, яке продається; 

        -довідка про відсутність заборгованості за житлово - 

комунальні послуги станом на __________________ 

        - фотографії житлового приміщення; 

        - пропозиція щодо вартості квартири. 

 
«____» __________2018   ___________          (_____________) 
                                                                підпис                                 (П.І.Б.особи)  



 
Додаток 2  

                                       
ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

(народився «___»_________ 19__ року, паспорт 

серії_______№____виданий__________________________________________)шляхом 

підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональнихданих 

від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ, надаю згоду Олевській міській раді, виконавчому 

комітету Олевської міської ради на обробку моїх особистих персональних даних: 

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дані, що містяться в правовстановлюючих 

документах на житловий об’єкт, з метою перевірки достовірності наданих мною даних 

стосовно житлового об’єкту, складу сім’ї, наявності заборгованості за житлово-

комунальні послуги також інших питань, що можуть виникнути в процесі розгляду пакету 

документів.  

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані 

третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. 

Передача моїх персональних даних третім особам, у випадках, не передбачених 

законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною.  

Ця згода надана на строк доки не мине потреба.  

 

«____» _________2018 ____________ (_____________ ) 

                                              підпис                (П.І.Б.особи)  

 

Особу та підпис ____________________перевірено  

 

Відповідальна особа ______________ (_____________)  

 

«____» ___________ 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 

Акт обстеження 

нерухомого житлового приміщення 

 

від «___» ____________2018 р.                                                   №____________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(назва об’єкту, який обстежується, місцезнаходження) 

 

       Комісія, створена рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради  

Житомирської області  №_____від________2018р. у складі:  

Голова комісії: ____________________________________________________ 
(посада; прізвище, ініціали) 

Члени комісії:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(посада,прізвище, ініціали) 

за участю громадянина України  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові продавця) 

за участю громадянина України______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові дитини – сироти, її законного представника, особи з їх числа) 

Провели огляд  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Під час проведення обстеження було встановлено:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(характеристики житла; санітарний стан, тощо) 

Продавцем ціна встановлена у розмірі:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Висновок комісії:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Голова комісії                 _________________ ________________  
                                                      (підпис)               (П.І.Б.)  

Члени комісії:                  _________________ ________________ 
                                                              (підпис)                (П.І.Б.)  

                                                    _________________ ________________  

                                                              (підпис)                (П.І.Б.)  

                                                    _________________ ________________  

                                                              (підпис)               (П.І.Б.)  

                                                    _________________ ________________  

                                                              (підпис)               (П.І.Б.)  

                                                    _________________ ________________  

                                                              (підпис)               (П.І.Б.)  

                                                   _________________ ________________                                                                                                                                                                                                                          

                                                              (підпис)               (П.І.Б.) 

З Актом ознайомлені:  

_________________________________________________________________  
підпис    (прізвище, ім’я, по батькові продавця) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
підпис   (прізвище, ім’я, по батькові дитини – сироти, її законного 

представника, особи з їх числа) 

 

     Голосували «За» - 19 

 



                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 110 

від 26.06.2018 року 

 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи  громадян, керуючись ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.2 п.1, ст.8 

Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність житловий будинок №46 по вул. Адреса 

в с. Рудня-Хочинська Олевського району Житомирської області, загальною 

площею 64,6 м.кв., що належить до комунального житлового фонду, в рівних 

долях сім'ї Особі, 1,  в складі шести чоловік. 

 

2. Передати у приватну власність громадян квартиру №14 по  вул. 

Адреса, 22  в м.Олевськ, загальною площею 11,0 м.кв.,  що належить до 

комунального житлового фонду, в рівних долях сім’ї Особі, 2 в складі  3-х 

чоловік: 

       

 3. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 2 по вул. 

Нова в с.Калинівка Олевського району, Житомирської області, загальною 

площею 86,4 м.кв.,  що належить до комунального житлового фонду, в 

рівних долях сім’ї Особі, 3,  в складі  3-х чоловік. 

       

4. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 53а по вул. 

Адреса в с. Замисловичі Олевського району Житомирської області, 

загальною площею 88,8 м.кв.,  що належить до комунального житлового 

фонду, в рівних долях сім’ї Особі, 4  в складі  5-ти чоловік. 

       



 5. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

право власності на житло. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                          Я.М. Осипчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 111 

від 26.06.2018 року 

 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 22.06.2018 року щодо ухиляння від 

виконання батьківських обов’язків з боку 

 громадянина Лаврущенка Романа Миколайовича,  

31.03.1979 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 22.06.2018 року щодо ухиляння від виконання батьківських 

обов’язків з боку громадянина Лаврущенка Романа Миколайовича, 

31.03.1979 року народження,  враховуючи рекомендації опікунської ради від 

22.06.2018 року, керуючись ст.164, ст. 170 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 22.06.2018 року щодо ухиляння від виконання батьківських обов’язків з 

боку громадянина Лаврущенка Романа Миколайовича, 31.03.1979 року 

народження, проживає по І пров. Мануїльського, 11-а м. Житомир, висновок 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Скумін Н.А. 

 

 

Заступник міського голови                                                          Я.М. Осипчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №112 

від 26.06.2018 року 

 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 29.05.2018 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Харченко Ольги Василівни 

1987 року народження відносно малолітнього 

сина Харченка Артура Михайловича, 2011 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 29.05.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Харченко Ольги Василівни, 10.10.1987 року народження відносно 

малолітнього сина Харченка Артура Михайловича, 15.07.2011 року 

народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 29.05.2018 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 29.05.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Харченко Ольги Василівни, 1992 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Скумін Н.А. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                          Я.М. Осипчук 

     Голосували «За» - 19 

 



               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №113 

від 26.06.2018 року 

 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 26.04.2018 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Сухацької Анни Євгеніївни 

1992 року народження відносно малолітнього 

 сина Шапорди Кирила Андрійовича, 2013 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 26.04.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Сухацької Анни Євгеніївни, 25.10.1992 року народження, відносно 

малолітнього сина Шапорди Кирила Андрійовича, 13.09.2013 року 

народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 26.04.2018 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 26.04.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Сухацької Анни Євгеніївни, 1992 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Скумін Н.А. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                          Я.М. Осипчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №114 

від 26.06.2018 року 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення опікуна над  

Вакулін Тетяною Сергіївною 

 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення Мамич Наталії Сергіївни, 20.03.1960 року народження, 

проживає по вулиці Житомирська, 43 кв. 5, опікуном над Вакулін Тетяною 

Сергіївною, 06.05.1955 року народження, зваживши на те, що Мамич Наталія 

Сергіївна на даний час без жодного примусу та виключно із власного 

бажання опікується Вакулін Тетяною Сергіївною, яка є її рідною сестрою, 

враховуючи те, що опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у 

сімейних, родинних відносинах, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» ст. 60 Цивільного Кодексу України, п.4 

ст. 63 Цивільного Кодексу України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення опікуном Мамич Наталії Сергіївни, 20.03.1960 р.н. над Вакулін 

Тетяною Сергіївною, 06.05.1955 р.н.(додається) 

 

 

Заступник міського голови                                                          Я.М. Осипчук 
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