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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 № 115 

від 27.07.2018 року 

 

Про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2018 року 

  
  
       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського 

бюджету  за І півріччя  2018  року,  відповідно  до  статті  28  Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 1. Інформацію  про  виконання  міського  бюджету  за  І 

півріччя  2018  року  взяти  до відома. 

 2. Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя  2018  року згідно 

з додатком подати на розгляд міської ради. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Звіт про виконання міського 

бюджету  за І півріччя 2018 року 

 

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська 

рада  інформує про виконання міського бюджету  І півріччя 2018 року  за 

доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 136 711,6 тис. 

грн. та видатками – 126 588,1 тис. грн., в тому числі: загальний фонд 

міського бюджету виконано за доходами в сумі 132 411,4  тис. грн., за 

видатками – 119 585,2 тис. грн.; спеціальний фонд за доходами в сумі 4 300,2 

тис.грн., за видатками – 7 002,9 тис. грн., із них доходи загального фонду 

міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано 

на 105,98 відсотків (план 34 755,7 тис. грн., факт 36 834,0 тис. грн.).  

Видатки загального фонду міського бюджету за І півріччя 2018 року 

виконано на 91,30 відсотків, /план 130 984,5 тис. грн., факт 119 585,2 тис. 

грн./,  в тому числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 77 788,5 тис. грн. при плані 83 505,5 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 2 646,5 тис. грн. при плані 3 591,6  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  3 656,8 тис. грн. при плані  4 375,9  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 770,3 тис. грн. при 

плані 1 015,1 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  7 739,1 тис. грн. при плані  

8 939,5  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  21 773,6 тис. грн. при плані  23 879,4  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  2 905,7 тис. 

грн. при плані 3 207,7 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  1 747,6 тис. грн. при 

плані 1 833,1 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

та резервний фонд)  касові видатки склали 95,6 тис. грн. при плані 175,2 тис. 

грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 461,5 тис. грн. при 

плані 461,5 тис. грн.  

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.07.2018 

року відсутня. 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 116 

від 27.07.2018 року  

 

Про погодження кандидатури 

на посаду начальника Дружбівського 

підприємства житлово-комунального 

господарства  

 

На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року № 

57 «Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної 

власності Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

подання міського голови, виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Погодити кандидатуру МЕЛЬНИКА Миколи Івановича на посаду 

начальника Дружбівського підприємства житлово-комунального 

господарства. 

2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником 

відповідного коммунального підприємства терміном на три роки. 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

Голосували «За» - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Виконавчому комітету 

         міської ради  

 

Подання 

щодо погодження кандидатури Мельника Миколи Івановича на посаду 

начальника Дружбівського підприємства  

житлово-комунального господарства 

 

Мельник Микола Іванович  народився 28 вересня 1958 року в  с. 

Озеряни Олевського району Житомирської області. 

Має базову вищу освіту – у  1980 році закінчив  Дніпропетровський 

хіміко-механічний технікум за спеціальністю «устаткування хімічних 

заводів» , здобув кваліфікацію «технік-механік».  

Загальний стаж роботи Миколи Івановича  становить 21 рік.  

У 1980 році Микола Іванович був направлений навчальним закладом                

у м. Мари, де розпочав свою трудову діяльність  слюсарем на Туркменському 

заводі азотних добрив. 

З 1981 по 1989 рік працює в об’єднанні «Волго-Дон» в м. Береславка в 

Росії  слюсарем в цеху металоконструкцій.  

В 1989 році переїхав в селище міського типу Дружба Олевського 

району.  

З цього часу Мельник М.І. працював у Дружбівському КНК «Кварц» 

газоелектрозварювальником котельні, оператором парових та 

водонагрівальних котлів.  

З серпня 2017 року по даний час Мельник М.І. працює на посаді 

начальника Дружбівського підприємства житлово-комунального 

господарства. 

Користується повагою серед жителів селища Дружба. 

Враховуючи професійні знання, досвід роботи, особисті ділові якості, 

вважаю, що Мельник Микола Іванович зможе забезпечити виконання 

обов’язків на посаді начальника Дружбівського підприємства житлово-

комунального господарства. 

  

 

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 № 117 

від 27.07.2018 року 

 

Про затвердження 

розпоряджень 

міського голови  

 

 

 

Розглянувши розпорядження міського голови від 16.07.2018   № 166 

«Про відзначення бухгалтерів», що видавалися у період між виконкомами у 

зв’язку з виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови від 16.07.2018 № 166 

«Про відзначення бухгалтерів». 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували «За» - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 16.07.2018   № 166  

Про відзначення 

бухгалтерів  

 

 З нагоди відзначення Дня бухгалтера:  

 

1. Преміювати бухгалтерів центрів розвитку дитини, бухгалтерів дитячих 

дошкільних навчальних закладів та бухгалтерів по благоустрою 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 200 (двісті 

гривень) кожному, саме: 

1.1. Торгонська Наталія Олександрівна – бухгалтер міської ради 

1.2. Вишневська Ольга Михайлівна - бухгалтер міської ради 

1.3. Остапчук Зінаїда Іванівна - бухгалтер міської ради 

1.4. Торгонська Наталія Григорівна - бухгалтер міської ради 

1.5. Євтушок Ніна Петрівна - бухгалтер міської ради 

1.6. Скороход Світлана Володимирівна - бухгалтер міської ради 

1.7. Ковальчук Любов Федорівна - бухгалтер с.Тепениця, с.Хмелівка 

1.8. Рабош Наталія Василівна - бухгалтер с.Лопатичі, с.Майдан, 

с.Калинівка 

1.9. Михайленко Світлана Вікторівна - бухгалтер с.Варварівка, 

с.Корощино 

1.10. Олексієнко Наталія Іванівна - бухгалтер с.Жубровичі, 

с.Стовпинка 

1.11. Никончук Ольга Володимирівна - бухгалтер с.Сущани, 

с.Покровське, с.Хочине 

1.12. Ковальчук Людмила Петрівна - бухгалтер с.Кишин 

1.13. Шиш Катерина Францівна - бухгалтер с.Юрове, с.Копище 



1.14. Гайченя Марія Сидорівна - бухгалтер с.Зубковичі 

1.15. Козачок Любов Миколаївна - бухгалтер с.Кам’янка 

1.16. Горпиніч Оксана Іванівна - бухгалтер с.Зольня  

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 3200,00 грн. (три тисячі двісті) за 

рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та 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 № 118 

від 27.07.2018 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 26.07.2018 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. Михайленко Надії ПетрівнІ, проживає  по вул. Пролетарській, 31 в с. 

Соснівка Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

500,00 ( п’ятсот) грн.; 

1.2. Сороці Наталці Миколаївні, проживає по вул. Інтернаціональній, 4 в с. 

Ліски Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі  1000,00 

(одна тисяча)грн.;  

1.3. Белюк Ользі Григорівні, проживає по вул. Гагаріна, 8 в смт Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області, на лікування доньки в сумі 400,00 

(чотириста) грн.; 

1.4. Мухортовій Людмилі Миколаївні, проживає по вул. Садовій, 24 в с. 

Тепениця Олевського району Житомирської області,  на лікування в сумі 

400,00 (чотириста) грн.; 



1.5. Бовкуну Віктору Григоровичу, проживає по вул. Бортницькій, 49-а в с. 

Майдан-Копищеньский Олевського району Житомирської області, на 

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

1.6. Чорній Тетяні Миколаївні, проживає по вул. Гагаріна, 15 в с. Стовпинка 

Олевського району Житомирської області, на лікування чоловіка в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.7. Стаднику Володимиру Олексійовичу, проживає по вул. Набережній, 53 в 

с. Кам'янка Олевського району Житомирської області, на поховання брата 

Стадника Петра Олексійовича в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.8. Сороці Богдану Валентиновичу, проживає по вул. Миру, 87 в с. Забороче 

Олевського району Житомирської області, на поховання батька Сороки 

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

1.9. Клименко Олені Андріївні, проживає по вул. Гагаріна, 71 в с. Покровське 

Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.10. Козловцю Івану Володимировичу, проживає по вул. Пушкіна, 16 в с. 

Корощине Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.11. Кубряк Наталії Анатоліївні, проживає по вул. Перемоги, 15 в с. Озеряни 

Олевського району Житомирської області, на поховання брата Веренця Івана 

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

1.12. Корець Марині Валентинівні, проживає по вул. Рильського, 12 в с. 

Корощине Олевського району Житомирської області, на поховання батька 

Корець Валентина Олексійовича в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.13. Майгун Світлані Іванівні, проживає по вул. Ковалівській, 13 в с. 

Кам'янка Олевського району Житомирської області, на поховання 

Троханенко Надії Василівни в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.14. Остапчук Олені Олексіївні, проживає по вул. Набережній, 41 в с. Зольня 

Олевського району Житомирської області, на поховання сина Остапчука 

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

1.15. Дворак Любові Степанівні, проживає по вул. Незалежній, 3 в с. Рудня-

Хочинська Олевського району Житомирської області, на поховання 

Хомутовського Миколи Адамовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.16. Халімончук Ганні Іванівні, проживає по пров. Першотравневому, 8 в с. 

Сердюки Олевського району Житомирської області, на поховання брата 

Сороки Василя Івановича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.17. Тимошенко Ользі Валентинівні, проживає по вул. Залізничній, 15 в м. 

Олевськ Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.18. Івановій Тетяні Миколаївні, проживає по вул. Космонавтів, 7, кв. 2 в 

смт Новоозерянка Олевського району Житомирської області, на лікування в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;  

1.19. Семенцовій Наталії Володимирівні, проживає по вул. Набережній, 16 в 

с. Кам'янка Олевського району Житомирської області, на лікування дитини в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 



1.20. Сороці Світлані Іванівні, проживає по вул. Олексія Береста, 13, кв. 2в м. 

Олевськ Олевського району Житомирської області, на поховання зятя Івашка 

Юрія Миколайовича в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 

1.15. Швець Валентині Миколаївні, проживає по вул. Молодіжній, 2-а в с. 

Жубровичі Олевського району Житомирської області, на лікування 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 

 

 

 

Голосували «За» - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 119 

від 27.07.2018 року 

 
Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 
 Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости села 

Журжевичі Мойсієнко Марії Данилівни про представлення до звання «Мати-

героїння» жительки села Рудня – Новак Валентину Вікторівну, 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 Рудня  – Новак 

Валентині Вікторівні, 04.11.1977 року народження.  

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 120 

від 27.07.2018 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний  номер  нежитловій будівлі та земельній  ділянці в м. 

Олевськ, кадастровий номер 1824455100:01:011:0028, з вул. Герцена, 13 

на вул. Герцена, 13-й.    

2. Змінити  адресний номер земельній ділянці площею 0,25 га в с.Кишин 

Олевського району, кадастровий номер 1824484001:11:002:0030, з вул. 

Житомирська (Леніна), 19 на вул. Житомирська, 21. 

3. Змінити адресний номер земельній ділянці в с.Лопатичі  Олеського 

району, кадастровий номер 1824485301:03:036:0010, з вул. Покровська 

9б на вул. Покровська 9в. 

4. Присвоїти адресний номер об’єкту незавершеного будівництва 

«Поліклініка на 375 відвідувань в зміну в м. Олевськ Житомирської 

області» – пров. Промисловий, 2-в. 

5. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 24-а по вул. 

Залізнична в м. Олевськ, а саме: вул. Залізнична, 24-а  кв. 1, власник 1/2  

частини Петровець Алла Анатоліївна.  

6. Присвоїти  адресний номер частині житловому будинку № 24-а по вул. 

Залізнична в м. Олевськ, а саме: вул. Залізнична, 24-а,  кв. 2, власник 1/2  

частини Гергало Ольга Анатоліївна.  

7. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м. Олевськ площею 0,10 

га, кадастровий номер 1824455100:01:006:0033 – пров. Лісовий, 2. 

8. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м.Олевськ площею 0,10 

га, кадастровий номер 1824455100:01:006:0031 – пров. Лісовий, 4. 

9. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м.Олевськ площею 0,10 

га, кадастровий номер 1824455100:01:006:0030 – пров. Лісовий, 4-а.  

10. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м.Олевськ площею 0,10 

га, кадастровий номер 1824455100:01:006:0032 – пров. Лісовий, 6-б.  



11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника         

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

    Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

Голосували «За» - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 121 

від 27.07.2018 року 

Про надання дозволу на  

влаштування дитячих майданчиків 

 

Керуючись ст. 31, п.а пп.9 ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на влаштування дитячих майданчиків на територіях, що 

належать до комунальної власності Олевської об’єднаної територіальної 

громади, а саме: 

- по вул. Набережній, 39 в с. Кам'янка Олевського району Житомирської 

області,  між дитячим садочком та амбулаторією; 

- по вул. Гагаріна, 60-в в с. Лопатичі Олевського району Житомирської 

області; 

- по вул. Шкільній, 16 в с. Варварівка Олевського району Житомирської 

області, на території дитячого садочка; 

- по вул. Свято-Миколаївській, 57-а в м. Олевськ, на території центру 

розвитку дитини №1.  

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова               О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 22 

 

 

 

 

 

 



                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 122 

від 27.07.2018 року 

Про затвердження місця розташування 

пам’ятника Тарасу Бульбі-Боровцю   
 

 Враховуючи матеріали електронного голосування на офіційному сайті 

міської ради та протокол зборів (громадських обговорень) щодо визначення 

місця розташування пам’ятника Тарасу Бульбі-Боровцю (додається),   

керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити місце розташування пам’ятника Тарасу Бульбі-

Боровцю перед будинком культури по вул. Свято-Миколаївській в м. 

Олевськ.  

 

 

Міський голова            О.В. Омельчук 

 

 

 

     Голосували «За» - 20 

 «Утримались» - 1 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 123 

від 27.07.2018 року 

Про надання дозволу на                                                   

встановлення господарських споруд 

 

 Розглянувши заяви та надані документи громадян Белей Михайла 

Михайловича, проживає по вул. Григорія Сковороди, 10-а в м. Олевськ, Коц 

Ніни Миколаївни, проживає по вул. Григорія Сковороди, 12 в м. Олевськ, 

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

Правилами благоустрою міста, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на встановлення господарських споруд для сушіння 

білизни, відповідно до схем розташування: 

- ижителям житлового будинку № 10-а по вул. Григорія Сковороди в м. 

Олевськ;   

- жителям житлового будинку № 12 по вул. Григорія Сковороди в м.   

Олевськ. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

архітектора громади Пятницького В.Б. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

     Голосували «За» - 22 

     

 

 

 

 



                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 124 

від 27.07.2018 року 

Про надання дозволу на                                                   

розміщення реклами  

 

 Розглянувши заяви та надані документи ТОВ «Фалькон Пауер», 

зареєстрованого по вул. Будівельна, 11 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області,   ФОП Литвинка Володимира Андрійовича,  проживає 

по вул. Ю.Тютюнника, 26 в м. Олевськ, керуючись ст. 30  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою міста, 

рішенням сьомої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 13 травня 

2016 року №126  «Про затвердження Положення про  розміщення зовнішньої 

реклами на території міста Олевська», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл: 

1.1. ТОВ «Фалькон Пауер» на розміщення зовнішньої реклами (бігборди 

розміром 4,0х2,0м), а саме: 

- по вул. Герцена в м. Олевськ; 

- вул. Житомирській в м. Олевськ; 

- вул. Об’їзна  в с. Соснівка Олевського району Житомирської області,  

відповідно до схем розташування, додаються. 

1.2.  ФОП Литвинку Володимиру Андрійовичу на розміщення зовнішньої 

реклами («Сітілайт» розміром 2,2х 2,0м) по вул. Свято-

Воздвиженській, 1 відповідно до схеми розташування, додається. 

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

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на 2 

роки 11 місяців. 

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 

     Голосували «За» - 20 

 «Утримались» - 1 

 



                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 125 

від 27.07.2018 року 

Про внесення змін до складу Комісії з питань 

забезпечення житлом дітей сиріт та осіб з їх 

числа, для яких планується придбати житло 

 

 Враховуючи протокольне рішення від 16.07.2018 року №1 «Комісії з 

питань забезпечення житлом дітей сиріт та осіб з їх числа, для яких 

планується придбати житло», керуючись рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 26.06.2018 року  № 109 «Про створення Комісії з питань 

забезпечення житлом дітей сиріт та осіб з їх числа, для яких планується 

придбати житло», ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу Комісії з питань забезпечення житлом дітей 

сиріт та осіб з їх числа, для яких планується придбати житло, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 

26.06.2018 року № 109  «Про створення Комісії з питань забезпечення 

житлом дітей сиріт та осіб з їх числа, для яких планується придбати 

житло», а саме: 

- Бородавко Ніна Анатоліївна – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії; 

- Орищук Світлана Сергіївна – директор КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради» виконавчого апарату 

міської ради, член комісії; 

- Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради, член комісії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я. М. 

 

Міський голова                                                                 О. В. Омельчук 

     Голосували «За» - 22 

     

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 126 

від 27.07.2018 року 

Про передачу квартир 

(будинків ) у приватну 

власність окремим громадянам 

Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Сороки Володимира 

Васильовича, проживає по вул. Перемоги, 30 в с.Калинівка Олевського 

району, Житомирської області, 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 №30 по вул. 

Перемоги в с.Калинівка, Олевського району, Житомирської області, 

загальною площею 68,6 м.кв., що належить до комунального житлового 

фонду, в рівних долях сім'ї  Сороки Володимира Васильовича, в складі 

чотирьох  чоловік: 

- Сорока Володимир Васильович  – заявник; 

- Сорока Ольга Павлівна – дружина; 

- Сорока Ігор Володимирович – син; 

- Сорока Тарас  Володимирович – син. 

1. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

право власності на житло. 

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 

    

  Голосували «За» - 22 

     

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 127 

від 27.07.2018 року 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасової  

споруди 
 

 Розглянувши заяву громадянки  Панько Юлії Михайлівни, проживає в 

м. Олевськ по  вул. Набережній, 7 в м. Олевськ,  керуючись Законом України 

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

регулювання містобудівної діяльності», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл Панько Юлії Михайлівні на розміщення тимчасової  

споруди площею 30 м. кв. для  провадження підприємницької діяльності на 

земельній ділянці по  вул. Партизанській, 4-а в с. Млинок Олевського району 

Житомирської області, згідно схеми, додається. 

  2. Виконавцю робіт Панько Юлії Михайлівні:  

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою, 

освітленням, урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території; 

- забезпечити до тимчасової споруди 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 споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 1 (один) рік 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. 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 128 

від 27.07.2018 року 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради від 01.06.2018 року № 83 «Про 

створення робочої групи з питань дотримання 

вимог законодавства у сфері торгівлі»  

 

У зв’язку з виробничою необхідністю внесення змін до посад 

персонального  складу робочої групи з питань дотримання вимог 

законодавства у сфері торгівлі, у відповідності до рішення ХХV сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 12.04.2018 р. № 554 «Про 

затвердження Порядку організації виїзної торгівлі та виставкової діяльності і 

оплати за її провадження»,  керуючись ч.1 ст. 53, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу України про 

адміністративні порушення,  Правил благоустрою міста Олевськ, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.06.2018 р. № 83 

«Про створення робочої групи з питань дотримання вимог законодавства у 

сфері торгівлі» шляхом зміни посад персонального  складу робочої групи з 

питань дотримання вимог законодавства у сфері торгівлі, а саме: 

1.1.  Халімончук Юрій Віталійович – головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності міської ради – секретар робочої групи. 

1.2. Торгонський Олексій Іванович – начальник відділу житлово-

комунального господарства та цивільного захисту населення міської ради – 

член робочої групи. 

4.  Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 129 

від 27.07.2018 року 

Про відмову у  

погоджені збору коштів  

 

 Розглянувши лист представника Свято-Федорівського чоловічого 

монастиря Вінницької області щодо надання дозволу на збір добровільних 

пожертв на допомогу нужденним, дітям-сиротам, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Відмовити у погоджені збору коштів представнику Свято-

Федорівського чоловічого монастиря Вінницької області щодо надання 

дозволу на збір добровільних пожертв на допомогу нужденним, дітям-

сиротам. 

 

 

 

Міський голова          О.В. Омельчук 
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