ПРОЕКТ
Перелік питань на чергове засідання виконавчого комітету Олевскої
міської ради від 28.09.2018 року.
1.
2.
3.
4.

Про затвердження розпоряджень міського голови.
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської ОТГ.
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про скасування заборгованості по ЦРД № 3«Золотий ключик».
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про зміну та присвоєння адресних номерів.
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури , та
житлово-комунального господарства.

5.

Про внесення зміни в рішення виконавчого комітету Олевської міської ради
від 26.06.2018 року №101 «Про зміну та присвоєння адресних
номерів».
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури ,
будівництва та житлово-комунального господарства.

6.

Про затвердження містобудівних умов та обмежень.
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури ,
будівництва та житлово-комунального господарства.

7.

8.

9.

10.

11.

Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному обліку.
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури ,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення
житлових умов.
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури ,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Про передачу квартир (будинків ) у приватну власність окремим громадянам
Олевської ОТГ.
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури ,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Про створення Комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх
числа, для яких планується придбати житло.
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури ,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 21.09.2018 року щодо надання згоди на відчуження 1/3 квартири по
вулиці 40 років Перемоги, 8, кв. 14 в м. Олевськ.
Інформує: Скумін Н.А. – головний спеціаліст з питань захисту дітей.

12.

Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 21.09.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Чамора Олександра Миколайовича 1976 року народження відносно
малолітньої дочки Чамор Вікторії Олександрівни, 2006 року народження.
Інформує: Скумін Н.А. – головний спеціаліст з питань захисту дітей.

13.

Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 21.09.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Напханюк Ольги Анатоліївни, 1987 року народження, відносно малолітньої
дочки Напханюк Вікторії Дмитрівни, 2009 року народження.
Інформує: Скумін Н.А. – головний спеціаліст з питань захисту дітей.

ПРОЕКТ

1
УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про затвердження
розпоряджень
міського голови
Розглянувши розпорядження міського голови від 12.09.2018 № 217 «Про
нагородження до Дня працівників дошкільної освіти», від 12.09.2018 № 218
«Про нагородження до Дня працівників лісу», від 17.09.2018 № 220 «Про
нагородження до Дня рятівника», від 17.09.2018 № 221 «Про нагородження
до Днів села», від 24.09.2018 № 234 «Про нагородження до Дня соціального
працівника», від 24.09.2018 № 235 «Про нагородження до Дня бібліотек», від
24.09.2018 № 236 «Про нагородження до дня селища Новоозерянка», що
видавалися у період між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю,
виконком міської ради
ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови:
- від 12.09.2018 № 217 «Про нагородження до Дня працівників
дошкільної освіти»;
- від 12.09.2018 № 218 «Про нагородження до Дня працівників лісу»;
- від 17.09.2018 № 220 «Про нагородження до Дня рятівника»;
- від 17.09.2018 № 221 «Про нагородження до Днів села»;
- від 24.09.2018 № 234 «Про нагородження до Дня соціального
працівника»;
- від 24.09.2018 № 235 «Про нагородження до Дня бібліотек»;
- від 24.09.2018 № 236 «Про нагородження до дня селища
Новоозерянка».
Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 12.09.2018 № 217
Про нагородження
до Дня працівників дошкільної освіти
З нагоди святкування Дня працівників дошкільної освіти, за високий
професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити грамотами та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному наступних працівників дошкільної освіти Олевської
міської об’єднаної територіальної громади:
1.1. Резніченко Ніна Іванівна – старша медична сестра ЦРД №3
«Золотий ключик»;
1.2. Ткач Олена Володимирівна – завідуюча Замисловицького ЗДО;
1.3. Гридіна Тетяна Миколаївна – вихователь ЗДО №2 «Малятко»;
1.4. Плотнік Світлана Миколаївна – помічник вихователя ЦРД №2
«Сонечко»;
1.5. Ляшук Наталія Сергіївна – завідуюча Калинівського ЗДО.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
1000,00 (одна тисяча) грн., за рахунок кошторисних призначень.

Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 12.09.2018 № 218
Про нагородження
до Дня працівників лісу
З нагоди святкування професійного свята «День працівників лісу», за
високий професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити грамотами та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному з наступних працівників лісового господарства
Олевської міської об’єднаної територіальної громади:
1.1. КОЗЛОВЕЦЬ Андрій Степанович - водій вантажного автомобіля
автотранспортного цеху ДП «Олевський лісгосп АПК»
1.2. ГОРПИНІЧ Вікторія Анатолівна - бухгалтер ІІ категорії ДП
«Олевський лісгосп АПК»
1.3. МЕЛЬНИК Олександр Володимирович - лісничий
Корощинського лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК»
1.4. БОНДАРЧУК Руслан Петрович - головний лісничий ДП
«Білокоровицьке лісове господарство»
1.5. ЛАХОВЕЦЬ Микола Володимирович - головний інженер ДП
«Білокоровицьке лісове господарство»
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
1000,00 (одна тисяча) грн., за рахунок кошторисних призначень.

Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 17.09.2018 № 220
Про нагородження
до Дня рятівника
З нагоди святкування професійного свята «День рятівника», за високий
професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити грамотами та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному з наступних працівників Олевського районного
сектору управління ДСНС України в Житомирській області:
СТУЖУК Віктор Михайлович – начальник Олевського
районного сектору управління ДСНС України в Житомирській
області
1.2. БОВСУНОВСЬКА Юлія Миколаївна – диспетчер 17-ї державної
пажежно-рятувальної частини м.Олевськ управління ДСНС
України в Житомирській області
1.3. ЛОЗКО Микола Павлович - диспетчер 17-ї державної пажежнорятувальної частини м.Олевськ управління ДСНС
1.4. ДЕМИДЕНКО Ніна Михайлівна - диспетчер 17-ї державної
пажежно-рятувальної частини м.Олевськ управління ДСНС
1.5. ВЛАСОВЕЦЬ Людмила Миколаївна - диспетчер 17-ї державної
пажежно-рятувальної частини м.Олевськ управління ДСНС
1.6. ХАЛІМОНЧУК Володимир Петрович - водій 17-ї державної
пажежно-рятувальної частини м.Олевськ управління ДСНС
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
1200,00 (одна тисяча двісті) грн., за рахунок кошторисних призначень.
1.1.

Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 17.09.2018 № 221
Про нагородження
до Днів села
З нагоди святкування Дня села Калинівка, села Лопатичі, села Копище,
селаХочине, села Зольня, с.Жубровичі, с.Варварівка за високий
професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити подяками та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному з наступних жителів Олевської ОТГ:
1.1. ОСТАПЧУК Катерина Іванівна – бібліотекар І категорії
с.Калинівка;
1.2.

КУРИЛЬЧУК Людмила Миколаївна – вчитель І категорії
с.Калинівка;

1.3.

ОСИПЧУК Тетяна Володимирівна – вихователька ЗДО №18
«Дзвіночок» с.Лопатичі;

1.4.

ПАВЛЮК Іван Сергійович – приватний підприємець, спонсор
футбольної команди «Верес» с.Лопатичі;

1.5.

БОРИСОВЕЦЬ Анатолій Миколайович – художній керівник
будинку культури с.Копище;

1.6.

МАЛЕЦЬКА Оксана Володимирівна – вчитель математики
Копищенської ЗОШ с.Копище;

1.7.

ВАСЬКОВ Михайло Андрійович – майстер лісу Хочинського
лісництва с.Хочине;

1.8.

КОВАЛЬЧУК В’ячеслав Петрович – тракторист Хочинського
лісництва с.Хочине;

1.9.

ОСИПЧУК Оксана Володимирівна – вихователька ДНЗ №25
«Чебурашка» с.Зольня;

1.10. ЛІНКЕВИЧ Олена Михайлівна – медично-патронажна сестра
Зольнянської амбулаторії с.Зольня;

ПРОЕКТ
1.11. МОРОЗ Наталія Євтухівна – завідуюча ФАПом с.РудняХочинська;
1.12. Фоміна Ольга Іванівна – помічник вихователя ДНЗ №15,
с.Жубровичі;
1.13. Пелович Наталія Сергіївна – заступник директора з навчальновиховної роботи, с.Жубровичі;
1.14. Хоменко Лариса Адамівна – хореографічний керівник колективу
«Сузір’я», с.Варварівка;
1.15. Рабуш Ірина Іванівна – вчителька Варварівської ЗОШ;
1.16. Бідюк Анатолій Степанович – завуч Варварівської ЗОШ;
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
3200,00 (три тисячі двісті) грн., за рахунок кошторисних призначень.
Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 24.09.2018 № 234
Про нагородження
до Дня соціального працівника
З нагоди святкування професійного свята «День соціального
працівника», за високий професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити грамотами та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному з наступних працівників комунальної установи
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» Олевської міської ради:
1.1.
1.2.
1.3.

ЦАПЕНКО Світлана Миколаївна – соціальний робітник
с.Покровське;
КОЗЛОВЕЦЬ Валентина Іванівна – соціальний робітник
м.Олевськ;
ПАВЛЕНКО Олена Миколаївна – молодша медична сестра
Кишинського стаціонарного відділення.

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
600,00 (шістсот) грн., за рахунок кошторисних призначень.

Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 24.09.2018 № 235
Про нагородження
до Дня бібліотек
З нагоди святкування професійного свята Всеукраїнського Дня
бібліотек, за високий професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити грамотами та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному з наступних працівників бібліотечної системи
Олевської міської ради:
1.1.
1.2.

ШАПОВАЛ Анастасія Василівна – бібліотекар 1 категорії
центральної міської бібліотеки
ШИНКАР Антоніна Миколаївна – бібліотекар 2 категорії філіалу
№53 с.Хочине

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
400,00 (чотириста) грн., за рахунок кошторисних призначень.

Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження
Олевського міського голови
від 24.09.2018 № 236
Про нагородження
до дня селища Новоозерянка
З нагоди святкування Дня селища Новоозерянка, за високий
професіоналізм та сумлінну працю:
1. Відзначити подяками та грошовими винагородами по 200 (двісті)
гривень кожному з наступних жителів селища Новоозерняка:
1.1.

ДОРОШЕНКО Ольга Миколаївна – діловод смт.Новоозерянка

1.2.

ОМЕЛЯНЧУК Валентина Василівна – учасник гурту
«Калинонька»

1.3.

ДУДАРЬ Ірина Петрівна – виконуюча обов’язки старости
смт.Новоозерянка

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному
бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі
600,00 (шістсот) грн., за рахунок кошторисних призначень.

Міський голова

О.В.Омельчук

ПРОЕКТ
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про надання одноразової
матеріальної допомоги
громадянам Олевської ОТГ
Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової
матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день
смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості
не перебували, надані документи, 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 25.09.2018 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. Гайчені Олені Володимирівні, проживає по вул. Заводській, 10 в с.
Варварівка Олевського району Житомирської області, на харчування дитини
загиблого учасника АТО в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.2. Лазареву Василю Миколайовичу, проживає по вул. Григорія Сковороди,
19, кв. 3 в м. Олевськ, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.3. Люшенку Людмилі Костянтинівні, проживає в с. Журжевичі Олевського
району, на лікування сина в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
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1.4. Тарасюк Валентині Петрівні, проживає по вул. 8 Березня в с. Кишин
Олевського району Житомирської області, на ліквідацію наслідків пожежі в
сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.;
1.5. Андрієвському Віктору Марковичу, проживає по вул. Пушкіна, 34-а в м.
Олевськ Житомирської області, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн.;
1.6. Євтушенку Борису Володимировичу, проживає по пров. Олега
Кошового, 19 в м. Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.7. Олексевич Ольга Володимирівна, проживає по вул. Володимирській, 5,
кв. 43 в м. Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.8. Потапчук Нідії Федорівні, проживає по вул. Зарічній, 4 в с. Варварівка
Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 300,00
(триста) грн.;
1.9. Романюк Вірі Володимирівні, проживає по вул. Незалежності, 11, в с.
Бірки Любомльського району, на поховання матері Горпиніч Ніни Петрівни,
в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.10. Макаровець Світлані Вікторівні, проживає по вул. Рильського в сю
Корощине Олевського району Житомирської області, на харчування дитини
в сумі 200,00 (двісті) грн.;
1.11. Семенію Віталію Петровичу, проживає по вул. Княгині Ольги в м.
Олевськ, на поховання сина Семенія Віталія Віталійовича, в сумі 500,00
(п’ятсот) грн.;
1.12. Савицькій Світлані Іванівні, проживає по вул. Пушкіна, 16, кв. 5 в м.
Олевськ, на поховання брата Трофимчука Віктора Івановича, в сумі 500,00
(п’ятсот) грн.;
1.13. Погорілій Ірині Сергіївні, проживає по вул. Гагаріна, 4, кв. 5 в смт
Новоозерянка Олевського району Житомирської області, на поховання
матері Макарчук Тамари Олександрівни в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.14. Данюку Олександру Валерійовичу, проживає по вул. Шевченка, 13 в с.
Держанівка Олевського району Житомирської області, на поховання
дружини Данюк Аліси Миколаївни в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
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1.15. Сороці Геннадію Володимировичу, проживає по вул. Лесі Українки в с.
Калинівка Олевського району Житомирської області, на поховання брата
Сороки Тараса Володимировича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.16. Позняк Зінаїді Федорівні, проживає по вул. Молодіжній, 4 в с. Зольня,
на поховання Позняка Валерія Івановича в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;
1.17. Осипчук Нідії Мефодіївні, проживає по вул. Л. Українки, 102 кв. 2, на
поховання брата Осипчука Миколи Петровича в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
Дорош В.В. виділити кошти в сумі 10500,00 (десять тисяч п’ятсот) грн. з
місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2018 рік.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про скасування
заборгованості по ЦРД № 3
«Золотий ключик»
Розглянувши лист-прохання завідувачки ЦРД № 3 «Золотий ключик»
Ратушинської Лесі Степанівни щодо скасування заборгованості за
харчування дитини сироти Івашко Івана Юрійовича, 28.12.2011 р.н.,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Скасувати заборгованість по ЦРД № 3 «Золтий ключик» за харчування
дитини сироти Івашко Івана Юрійовича, 28.12.2011 р.н. в сумі 439,75 грн.
за рахунок кошторисних призначень міського бюджету.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом
бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош В.В.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

4

РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про зміну та присвоєння
адресних номерів
Розглянувши заяви в.о. старости сіл Стовпинка та Держанівка
Кравченка Миколи Миколайовича за вх. № 1605 від 30.08.2018 року,
Лук’янчук Любові Петрівни, проживає м. Олевськ вул. Юрія Тютюнника,
18, Косой Василя Олександровича, проживає м. Олевськ вул. Юрія
Тютюнника, 18, Осипчук Юлії Леонідівни, проживає м. Олевськ вул.
Ціалковського, 3, Шелепйонок Юрія Миколайовича, проживає с.
Замисловичі вул. Шевченка, 18 та керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресний номер адмінприміщенню колишньої сільської ради
села Стовпинка – вул. Шевченка, 30А, с. Стовпинка, Олевського району
Житомирської області.
2. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку №18 по вул.
Юрія Тютюнника в м. Олевськ – вул. Юрія Тютюнника, 18, кв. 1,
власник 41/100 частини Лук’янчук Любов Петрівна.
3. Присвоїти адресний номер частині житловому будинку №18 по вул.
Юрія Тютюнника м. Олевськ –вул. Юрія Тютюнника, 18 кв. 2, власник
59/100 частини Косой Василь Олександрович.
4. Змінити адресний номер нежитлових будівель та навісів з №41-б по вул.
Промислова в м. Олевськ на 41-в по вул. Промислова в м. Олевськ, які
належать Осипчук Юлії Леонідівні.
5. Змінити адресний номер житлового будинку з №17 по вул. Шевченка в
с. Замисловичі на №18 по вул. Шевченка с. Замисловичі, який належить
Шелепйонок Юрію Миколайовичу.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Ніколайчука О.В.
Міський голова

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про внесення зміни в рішення
виконавчого комітету Олевської
міської ради від 26.06.2018 року
№101 «Про зміну та присвоєння адресних
номерів»
Розглянувши заяву громадянина Шапорди Валерія Миколайовича,
проживає по вул. Свято-Миколаївській, 30 в м. Олевськ щодо внесення змін в
рішення виконавчого комітету від 26.06.2018 року №101 «Про зміну та
присвоєння адресних номерів» у зв’язку з допущенням технічної помилки,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Олевської міської ради
від 26.06.2018 року №101 «Про зміну та присвоєння адресних номерів»,
виклавши абзац 1 пункту 1 у новій редакції:
«-прохідна «Е»- вул. Київська, 58-з».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Ніколайчука О.В.

Міський голова

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про затвердження містобудівних
умов та обмежень
Розглянувши заяву ПП «Юридична фірма «Нібіра», зареєстрована в
с. Забороче Олевського району Житомирської області про видачу
містобудівних умов та обмежень на будівництво будинку відпочинку в
межах села Болярка на території Олевської міської ради, 222 км дороги Київ Ковель Олевського району Житомирської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31
травня 2017 року №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру
містобудівних умов та обмежень», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
площею 3,2246 га, по об’єкту «Будівництво будинку відпочинку в межах села
Болярка на території Олевської міської ради, 222 км дороги Київ -Ковель
Олевського району Житомирської області».
2. Зобов’язати директора ПП «Юридична фірма «Нібіра» Халімончука
Володимира Миколайовича укласти договір пайової участі у створенні і
розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської
міської ОТГ відповідно до рішення ХХ сесії Олевської міської ради VІІІ
скликання від 15 грудня 2017 року № 374.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука В.П.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 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: Барановського Володимира Олександровича, проживає по вул.
Свято-Миколаївська,31 кв. 35 в м.Олевськ, Ткача Ярослава Миколайовича,
проживає по вул. вул. Садова, 28 в с.Тепениця Олевського району,
Житомирської області, 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:
- 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 від 18.07.2014р. №37 «Про взяття на квартирний облік осіб, що
потребують поліпшення житлових умов» у зв’язку із зміною статусу
заявника Ткача Ярослава Миколайовича, а саме: виключити зі списку осіб,
які користуються правом на загальне отримання житла та включити його та
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сім’ю до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання
житла, як учасник бойових дій в зоні АТО.
3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного
захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в
списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті
Олевської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Бондара Михайла
Івановича, проживає по вул. Гагаріна, 22 в с.Жубровичі Олевського району
Житомирської області, розглянувши листи від 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 Бондара Михайла Івановича та його сім’ю, а
саме:
- Бондар Михайло Іванович – заявник;
- Бондар Наталія Миколаївна – дружина;
- Бондар Кристина Михайлівна – дочка;
- Бондар Олександр Михайлович – син;
- Бондар Анна Михайлівна – дочка та внести в списки на отримання житла, за
місцем проживання, до 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 Колокольцеву Тетяну Миколаївну, 01.06.2002
р.н. та внести в списки на отримання житла, за місцем проживання, до
позачергової черги громадян та внести до обліку соціальної позачергової
черги громадян, що потребують поліпшення житлових умов, як дитину
позбавлену батьківського піклування.
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3. Взяти на квартирний облік Харипончука Артура Олександровича
20.06.2002 р.н. та внести в списки на отримання житла, за місцем
проживання, до позачергової черги громадян 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 житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про передачу квартир
(будинків) у приватну
власність окремим
громадянам Олевської ОТГ
Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Ковальчука В’ячеслава
Петровича, проживає по вул. Незалежна,46 в с.Рудня-Хочинська Олевського
району Житомирської області, Ляшук Валентини Михайлівни, проживає по
вул. Нова, 2 в с.Калинівка Олевського району Житомисрької області, Рибака
Віктора Миколайовича, проживає по вул. Княгині Ольги, 53а в с.Замисловичі
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 №46 по вул. Незалежна
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 Ковальчука В’ячеслава Петровича, в складі шести чоловік:
- Ковальчук В’ячеслав Петрович – заявник;
- Ковальчук Наталія Ананівна – дружина;
- Ковальчук Ілля В'ячеславович – син;
- Ковальчук Юрій В’ячеславович – син;
- Ковальчук Анна В’ячеславівна – дочка;
- Ковальчук Богдан В’ячеславович – син.
2. Передати у приватну власність громадян квартиру №14 по вул. Герцена,
22 в м. Олевськ, загальною площею 11,0 м.кв., що належить до
комунального житлового фонду, в рівних долях сім’ї Губенко Ірини
Петрівни, в складі 3-х чоловік:
- Губенко Ірина Петрівна – заявник;
- Дем Сергій Миколайович - син;
- Губенко Анастасія Андріївна – дочка.
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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 Ляшук Валентини Михайлівни, в складі 3-х чоловік:
- Ляшук Валентина Михайлівна – заявник;
- Ляшук Таїсія Олегівна – дочка;
- Ляшук Діана Олегівна – дочка.
4. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 53а по вул.
Княгині Ольги в с.Замисловичі, Олевського району, Житомирської
області, загальною площею 88,8 м.кв., що належить до комунального
житлового фонду, в рівних долях сім’ї Рибака Віктора Миколайовича в
складі 5-ти чоловік:
- Рибак Віктор Миколайович – заявник;
- Рибак Інна Анатоліївна – дружина;
- Рибак Анатолій Вікторович – син;
- Рибак Андрій Вікторович – син;
- Рибак Євгеній Вікторович – син
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 житловокомунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича.

Міський голова

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 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
КМУ 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» виконавчий комітет 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 з додатком.
2. Затвердити положення про Комісію, що додається.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
заступника міського голови Осипчука Якова Миколайовича.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Олевської міської ради
від
2018 року №

Склад
Комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа
Осипчук Яків Миколайович
Ніколайчук Віктор Петрович

Орищук Світлана Сергіївна

Кравченко Андрій Олександрович
Ковальчук Олеся Олександрівна
Орищук Галина Володимирівна
Бородавко Ніна Анатоліївна

Керуючий справами

заступник міського голови Олевської
міської ради (голова комісії)
начальник управління містобудування,
архітектури, будівництва та житловокомунального господарства
виконавчого апарату міської ради,
(заступник голови комісії)
директор КУ «Центр соціальних служб для
сімї, дітей та молоді Олевської міської
ради» виконавчого апарату міської ради
(секретар комісії)

головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату Олевської міської
ради
заступник
начальника
фінансового
відділу виконавчого апарату міської
ради
начальник служби у справах дітей
Олевської райдержадміністрації (за
згодою)
спеціаліст
відділу
житловокомунального
господарства
та
цивільного
захисту
населення
виконавчого апарату міської ради

Ю.Г.Русин

ПРОЕКТ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Олевської міської ради
від
2018 року №

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
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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 5;
- 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 3);
- дозвіл на обробку персональних даних ( за формою згідно додатоку 4);
- копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
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- 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 No 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-сирітта 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.

ПРОЕКТ
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 міської ради;
7.2. Основними функціями Комісії є:
- дотримання вимог чинного законодавства;
- дотримання принципів соціальної справедливості, гласності та
прозорості у своїй роботі.
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Додаток 3
до рішення
виконкому міської ради
______________ №_____

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
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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)
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Додаток 4
до рішення
виконкому міської ради

__________ №_____
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, No 2297-УІ надаю
згодуКремінській міській раді,виконавчому комітету Кремінської міської
ради на обробку моїх особистих персональних даних: прізвище, ім’я, по
батькові, паспортні дані, дані, що містяться вправовстановлюючих
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 мої 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
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Додаток 5
до рішення
виконкому міської ради
______________ №_____

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
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Під час проведення обстеження було встановлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(характеристики житла; санітарний стан, тощо)

Продавцем ціна встановлена у розмірі
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновок комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії

_________________ ________________
(підпис)

Члени комісії:

(П.І.Б.)

_________________ ________________
(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)
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про затвердження висновку органу
опіки та піклування Олевської міської
ради від 21.09.2018 року щодо надання згоди
на відчуження 1/3 квартири по вулиці 40 років
Перемоги, 8, кв. 14 в м. Олевськ
Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 26.09.2018 року щодо відчуження 1/3 частки квартири Горбика
Павла Вікторовича, 28.04.1994 р.н., по вулиці 40 років Перемоги, 8, кв.14 в м.
Олевськ, Житомирської області, враховуючи рекомендації опікунської ради
від 26.09.2018 року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради
від 21.09.2018 року щодо надання згоди на відчуження 1/3 частки квартири
Горбика Павла Вікторовича, 28.04.1994 р.н., по вулиці 40 років Перемоги, 8,
кв. 14 в м. Олевськ, Житомирської області, Гончаренко Іриною Василівною,
01.07.1970 року народження, додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з
гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради
Осипчука Я.М.
Міський голова

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail:
olevsk_miskrada@ukr.net

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Олевської міської ради від 21.09.2018 року
щодо надання згоди на відчуження 1/3 частки квартири Горбика Павла
Вікторовича, 28.04.1994 р.н., по вулиці 40 років Перемоги, 8, кв. 14 в м.
Олевськ, Житомирської області, Гончаренко Іриною Василівною,
01.07.1970 р.н.
Розглянувши звернення Гончаренко Ірини Василівни щодо відчуження
1/3 квартири по вулиці 40 років Перемоги, 8 кв.14 м. Олевськ, Житомирської
області, власниками якої є Горбик Світлана Василівна 22.12.1967 р.н.,
Гончаренко Ірина Василівна, 01.07.1970 р.н., Горбик Павло Вікторович
28.04.1994 р.н., з метою придбання житла у м. Вишгород Київської області,
враховуючи що:
1. Гончаренко І.В. за рішенням Олевського районного суду призначена
опікуном над Горбик С.В. та є її рідною сестрою, зареєстрована за адресою:
вул. І.Мазепи, 13/9 кв. 112, м. Вишгород, Київської області.
2. Горбик С.В. в 2016 році за рішенням Олевського районного суду визнана
недієздатною особою та має І групу інвалідності загального захворювання і
потребує стороннього догляду, на даний час перебуває в Радомишльському
психоневрологічному інтернаті Житомирської області.
3. Горбик П.В. на даний час перебуває в місцях позбавлення волі в
Ізяслівській виправній колонії № 31, який надав завірену згоду на продаж 1/3
частки квартири по вулиці 40 років Перемоги, 8, кв. 14 м. Олевськ,
Житомирської області житла в особі Гончаренко І.В.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» орган опіки та піклування вважає за доцільне надати згоду
Гончаренко Ірині Василівні, 01.07.1970 року народження, на відчуження 1/3
частки квартири Горбика Павла Вікторовича, 28.04.1994 р.н., по вулиці 40
років Перемоги, 8, кв. 14 в м. Олевськ, Житомирської області.
Голова органу опіки та піклування

О.В.Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування Олевської міської ради
від 21.09.2018 року щодо доцільності позбавлення
батьківських прав Чамора Олександра Миколайовича
1976 року народження відносно малолітньої
дочки Чамор Вікторії Олександрівни, 2006 року народження
Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 26.09.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Чамора Олександра Миколайовича, 28.04.1976 року народження, відносно
малолітньої дочки Чамор Вікторії Олександрівни, 15.11.2006 року
народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 26.09.2018 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 21.09.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Чамора Олександра Миколайовича, 1976 року народження, висновок
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з
гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради
Осипчука Я.М.
Міський голова

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail:
olevsk_miskrada@ukr.net

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Олевської міської ради від 21.09.2018 року
щодо доцільності позбавлення батьківських прав Чамора Олександра
Миколайовича, 28.04.1976 року народження, відносно малолітньої дочки
Чамор Вікторії Олександрівни, 15.11.2006 року народження
Розглянувши звернення Жебревської Анни Анатоліївни щодо
неналежного виконання батьківських обов’язків Чамором Олександром
Миколайовичем, 1976 року народження, у відношенні до малолітньої дочки
Чамор Вікторії Олександрівни, 2006 року народження. Враховуючи
рекомендації опікунської ради від 26.09.2018 року щодо доцільності
позбавлення батьківських прав Чамора Олександра Миколайовича,
28.04.1976 року народження, відносно його малолітньої дочки Чамор Вікторії
Олександрівни, 15.11.2006 року народження. У зв’язку з тим, що Чамор
Олександр Миколайович, 1976 р.н. одинадцять років не проживає разом з
дитиною, не спілкується та протягом трьох останніх років не утримує
фінансово, не створює належних умов для проживання дитини, не забезпечує
медичного догляду, не цікавиться навчанням. Питання належного виконання
батьківських обов’язків Чамором О.М. неодноразово виносилось на розгляд
опікунської ради однак результатів не дало. Батько продовжує зловживати
алкогольними напоями. Органом опіки та піклування надавався термін для
виправлення та створення умов для проживання дитини, однак рекомендації
не були взяті до уваги.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного
кодексу України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити
батьківських прав Чамора Олександра Миколайовича, 28.04.1976 року
народження, відносно його малолітньої дочки Чамор Вікторії Олександрівни,
15.11.2006 року народження.
Голова органу опіки та піклування

О.В.Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ №
від 28.09.2018 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування Олевської міської ради
від 21.09.2018 року щодо доцільності позбавлення
батьківських прав Напханюк Ольги Анатоліївни,
1987 року народження, відносно малолітньої
дочки Напханюк Вікторії Дмитрівни, 2009 року народження
Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 26.09.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Напханюк Ольги Анатоліївни, 12.03.1987 року народження, відносно
малолітньої дочки Напханюк Вікторії Дмитрівни, 30.05.2009 року
народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 26.09.2018 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 21.09.2018 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав
Напханюк Ольги Анатоліївни, 1987 року народження, висновок додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з
гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради
Осипчука Я.М.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail:
olevsk_miskrada@ukr.net

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Олевської міської ради від 21.09.2018 року
щодо доцільності позбавлення батьківських прав Напханюк Ольги
Анатоліївни, 12.03.1987 року народження відносно малолітньої дочки
Напханюк Вікторії Дмитрівни, 30.05.2009 року народження
Розглянувши звернення Напханюк Катерини Ничипорівни щодо
неналежного виконання батьківських обов’язків Напханюк Ольгою
Анатолівною, 1987 року народження у відношенні малолітньої дочки
Напханюк Вікторії Дмитрівни, 2009 року народження. Враховуючи
рекомендації опікунської ради від 26.09.2018 року щодо доцільності
позбавлення батьківських прав Напханюк Ольги Анатоліївни, 12.03.1987
року народження, відносно її малолітньої дочки Напханюк Вікторії
Дмитрівни, 30.05.2009 року народження. У зв’язку з тим, що Напханюк Ольга
Анатоліївна, 1987 р.н. більше п’яти років не проживає разом з дитиною, не
спілкується, не утримує фінансово, не створює належних умов для
проживання дитини, не забезпечує медичного догляду, не цікавиться
навчанням. Питання належного виконання батьківських обов’язків Напханюк
Ольгою Анатолівною неодноразово виносилось на розгляд опікунської ради,
наслідки неналежного виконання їй відомі, так як, позбавлена батьківських
прав на старшу дитину.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного
кодексу України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити
батьківських прав Напханюк Ольгу Анатоліївну, 12.03.1987 року
народження, відносно її малолітньої дочки Напханюк Вікторії Дмитрівни,
30.05.2009 року народження.
Голова органу опіки та піклування

О.В.Омельчук

