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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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про виконання міського 

бюджету  за 9 місяців 2018 року 

  
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського 

бюджету за 9 місяців  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  9 місяців  2018  року 

 взяти  до відома. 

2. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців  2018  року, згідно 

з додатком, подати на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови. 

  

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


П Р О Е К Т 

Звіт про виконання міського 

бюджету  за 9 місяців 2018 року 

 

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська 

рада  інформує про виконання міського бюджету  9 місяців  2018 року  за 

доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 196 022,2 тис. 

грн. та видатками – 182 673,6 тис. грн., в тому числі: загальний фонд 

міського бюджету виконано за доходами в сумі 189 795,0  тис. грн., за 

видатками – 165 548,9 тис. грн.; спеціальний фонд за доходами в сумі 6 227,2 

тис.грн., за видатками – 17 124,7 тис. грн., із них доходи загального фонду 

міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано 

на 109,3 відсотків.  

Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року виконано 

на 93,45 відсотків, /план 177 143,9 тис. грн., факт 165 548,9 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 100 455,0 тис. грн. при плані 107 640,0 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 4 499,6 тис. грн. при плані 5 203,9  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  6 201,9 тис. грн. при плані  6 597,6  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 1 149,3 тис. грн. при 

плані 1 393,7 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  12 642,0 тис. грн. при плані  

13 290,0  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  33 567,5 тис. грн. при плані  35 403,6  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  4 164,1 тис. 

грн. при плані 4 497,7 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  2 039,5 тис. грн. при 

плані 2 196,4 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

та резервний фонд)  касові видатки склали 137,2 тис. грн. при плані 228,2 тис. 

грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 692,8 тис. грн. при 

плані 692,8 тис. грн.  

 

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.10.2018 

року відсутня. 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про схвалення уточненого Прогнозу міського 

бюджету  на 2019 і 2020 роки 

  
         Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України,  статті  28 

 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 «Про схвалення проекту 

Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки», рішення 

міської ради  від 22.12.2017 року №402 «Про міський бюджет на 2018 рік», 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 1. Схвалити уточнений Прогноз міського бюджету на 2019 і 2020 роки, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови згідно із розподілом обов’язків. 

  
 
 
 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

Додаток до рішення виконавчого комітету

26.10.2018р. №____

тис.грн.

Прогноз 2019 року Прогноз 2020 року

Загальний фонд - разом, в т.ч.: 267688,00 280109,00

Податок на доходи фізичних осіб 43310,4 45735,8

Державне мито 34,6 34,9

Акцизний податок з реалізації 

суб"єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 2049,6 2071,8

Акцизний податок з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію 

України пального 7264,9 7341,1

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 15,1 15,2

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 3721,8 3760,9

Податок на майної 6790,8 6862,1

Туристичний збір 3,8 3,9

Єдиний податок 9867,3 9970,8

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 66,8 67,5

Адміністративні штрафи та інші санкції 14,1 14,3

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 161,6 163,3

Плата з надання адміністративних 

послуг 650,6 657,4

Інші надходження 14,3 14,4

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних та 

фізичних осіб-підприємців та їх 

громадських формувань 76,5 77,3

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 245,9 248,5

Міжбюджетні трансферти загального 

фонду – разом
193 399,9 203 069,8

Спеціальний фонд - разом, в т.ч.: 5 075,2 5 131,0

бюджет розвитку, з них: 1893,7 717,3

кошти пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 12,2 12,9

кошти від відчудження майна, що 

перебуває у комунальній власності 1500 300

Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 381,5 404,4

Власні надходження бюджетних установ 2930,2 3223,2

Інші субвенції з місцевого бюджету 1 496,1 1 584,4

ВСЬОГО ДОХОДІВ 272 763,20 285 240,00

Продовження додатка

Прогноз 2019 року Прогноз 2020 року

Видатки - разом, у т.ч. 247 188,00 268 559,00

Органи місцевого самоврядування 18 960,60 20033,5

Освіта 158 287,90 169612,5

Охорона здоров"я 43 090,40 50488,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 883,70 7279,00

Житлово-комунальне господарство та транспорт 5 418,60 5766,6

Культура і мистецтво 9 130,90 9657,4

Фізична культура і спорт 1 926,90 2036,7

Обслуговування боргу

Інші видатки та видатки не віднесені до основних груп2 650,20 2799,1

Трансферти 838,80 885,8

Видатки - разом, у т.ч. 27 667,40 20 813,00

Видатки бюджету розвитку  на об"єкти 

соціально-культурної та житлово- 

комунальної сфери 24 637,20 17484,2

Видатки міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища 100,00 105,6

Видатки за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ 2 930,20 3223,2

Всього видатків 274 855,40 289 372,00

ФІНАНСУВАННЯ - разом, зних:

кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) з урахуванням 

погашення позик, в т.ч:

загальний фонд в т.ч.: -20 500,00 -11 550,00

власні надходження 8 300,00 9 130,00

трансферти в т.ч.: 12 200,00 2 420,00

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій 2 200,00 2 420,00

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

ОТГ 10 000,00 0,00

спеціальний фонд 20500,00 11550,00

Погашення позик 299,076 297,852

Обсяг місцевого боргу на кінець року

Обсяг гарантованого боргу на кінець року 10937,5 7812,5

Міський голова О.В.Омельчук

Уточнений прогноз

міського бюджету на 2019-2020 роки

ДОХОДИ

Спеціальний фонд

                                                             Видатки                                                       

тис. грн.

Загальний фонд
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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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

 

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період 

між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись Законом 

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

ВИРІШИВ: 

Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 02.10.2018 № 250 «Про нагородження  до Дня села  

Зубковичі»; 

- від 02.10.2018 № 251 «Про нагородження  до Дня вчителя»; 

- від 11.10.2018 № 262 «Про відзначення жителя с.Тепениця»; 

- від 12.10.2018 № 262-А «Про нагородження  до Дня захисника 

України»; 

- від 18.10.2018  № 268 «Про нагородження до Дня автомобіліста»; 

- від 23.10.2018  № 275 «Про нагородження  до Дня працівника 

соціальної сфери». 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 02.10.2018     № 250 

 

Про нагородження   

до Дня села  Зубковичі 

 

  З нагоди святкування Дня села Зубковичі за високий професіоналізм, за 

високий внесок у культурний розвиток села, за відданість своєї професії, за 

високу громадську думку  та  за сумлінну працю: 

 

1. Відзначити  подяками та грошовими винагородами по 200 (двісті) 

гривень кожного: 

1.1. Кравченко Раїсу Адамівну – директора Будинку культури с. 

Зубковичі; 

1.2. Гайченя Галину Миколаївну – вихователя ДНЗ № 23 «Малятко» 

с. Зубковичі. 

 

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  

 

 

 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 02.10.2018     № 251 

 

Про нагородження   

до Дня вчителя 

 

 За багаторічну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівника 

освіти 1. Нагородити грамотами та грошовими нагородами по 200 (двісті) 

грн. кожного наступних працівників освіти: 

2.1. Красильникову Світлану Іванівну – учителя початкових класів 

Олевської гімназії; 

2.2. Павлусенко Наталію Василівну – учителя початкових класів 

Олевської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3; 

2.3. Ковальчук Наталію Іванівну – учителя біології Стовпинської 

ЗОШ І-ІІ ступенів; 

2.4. Талах Людмилу Іванівну – заступника директора Юрівської ЗОШ 

І-ІІ ступенів; 

2.5. Козловець Наталію Олексіївну – учителя групи продовженого 

дня Камянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

2.6. Тимків Тетяну Антонівну – викладача, директора Музичної 

школи м. Олевськ; 

2.7. Клочкову Ірину Анатоліївну – практичного психолога 

Олевського професійного ліцею 

3. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

1400,00 (одна тисяча чотириста) грн. за рахунок кошторисних 

призначень. 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 11.10.2018 № 262 

Про відзначення 

жителя с.Тепениця 

 

 

 Розглянувши подання в.о. старисти села ТепеницяКайдановича 

Володимира Йосиповича з приводу відзначенням 80-ти річчя з Дня 

народження жителя с. ТепеницяЗейрука Василя Яковича: 

  

1. Відзначити Грамотою Олевської міської ради та грошовою премією  

в сумі 200,00 (двісті) гривеньЗейрука Василя Яковича за плідну 

працю на користь територіальної громади, професіоналізм та 

відданість справі та  активну життєву позицію. 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у 

сумі 200,00 (двісті) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 12.10.2018     № 262-А 

 

Про нагородження   

до Дня захисника України 

 

 З нагоди відзначення державного свята «День захисника України»: 

 1. Нагородити подяками та грошовими нагородами по 200 (двісті) грн. 

кожному наступних учасників антитерористичної операції на сході України 

Олевської ОТГ: 

3.1. Осипчук Петро Васильович – учасник бойових дій в Афганістані 

3.2. Шукалова Ніна Єремеєвна - учасник бойових дій Другої світової 

війни 

3.3. Гергало Руслан Федорович - учасник бойових дій 

антитерористичної операції на сході України 

3.4. Гайченя Борис Іванович - учасник бойових дій в Афганістані 

3.5. Козачок Анатолій Федорович - учасник бойових дій 

антитерористичної операції на сході України 

 

4. 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  

 

 
 

 

 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 18.10.2018  № 268 

 

Про нагородження до  

Дняавтомобіліста 

 

 У зв’язку з відзначенням 28 жовтня Дня автомобіліста та розглянувши 

лист директора товариства з додатковою відповідальністю «Рім-Богдан» 

Шибецького В.П. 

1. Нагородити подякою та грошовою винагородою в сумі 200,00 (двісті) грн. 

кожного: 

Ковальчука Василя 

Олександровича 

- водія ТДВ «Рім-Богдан»4 

Кручка Максима 

Олександровича 

- механіка по перевірці технічного 

стану транспортних засобів ТДВ 

«Рім-Богдан»; 

Веремейчик Наталію 

Петрівну 

- головного бухгалтера ТДВ «Рім-

Богдан»; 

Осипчук Лесю Олександрівну - касира ТДВ «Рім-Богдан». 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

800,00 (вісімсот) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук  

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 23.10.2018     № 275 

 

Про нагородження   

до Дня працівника соціальної сфери 

 

 За багаторічну працю, вагомий внесок у справу та з нагоди 

професійного свят Дня працівника соціальної сфери: 

 1. Нагородити грамотами та грошовими нагородами по 200 (двісті) грн. 

кожному наступних працівників соціальної сфери Олевської ОТГ: 

4.1. Цапенко Світлана Миколаївна – соціальний робітник 

с.Покровське; 

4.2. Козловець Валентина Іванівна – соціальний робітник м.Олевськ; 

4.3. Павленко Олена Миколаївна – молодша медична сестра 

Кишинського стаціонарного відділення; 

4.4. Павлюк Наталія Миколаївна – головний спеціаліст служби у 

справах дітей Олевської РДА; 

4.5. Власюк Людмила Михайлівна – начальник відділу з питань праці 

та контролю Олевської РДА;  

4.6. Мидловець Ольга Володимирівна – провідний фахівець із 

соціальної роботи Олевської міської ради 

5. 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. 

 

 

 

 

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 №  

від 26.10.2018 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 24.10.2018 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.  Кривой Ніні Мартинівні, проживає по вул. Молодіжній, 15 в с. 

Жубровичі, Олевського району Житомирської області, на лікування тітки 

Чернюк Ольги Фрідріхівни, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.2. Дигас Світлані Костянтинівні, проживає по вул. Зарічній, 20 в с. 

Журжевичі, Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.3. Гуринович Жанні Григорівні, проживає по вул. Пушкіна, 14-в в 

м.Олевськ, на лікування батька Гуриновича Григорія Терентійовича, в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 
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1.4. Кондратовцю Ігорю Миколайовичу, проживає по вул. Центральній, 23 в 

Соснівка, Олевського району Житомирської області, на поховання брата 

Кондратовця Михайла Миколайовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.5. Павленко Наталії Миколаївні, проживає по вул. Свято-Миколаївській, 11, 

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

1.6.  Гайчені Анастасії Олексіївні, проживає по вул. Корольова, 75 в с. 

Зубковичі, Олевського району, Житомирської області, на лікування в сумі 

300,00 (триста) грн.; 

1.7.  Драгальчук Валентині Петрівні, проживає по вул. Гагаріна, 107 в с. 

Лопатичі, Олевського району, Житомирської області, на поховання чоловіка 

Драгальчука Миколи Миколайовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.8. Сібірьову Сергію Михайловичу, проживає  по вул. Московській, 26, кв. 5 

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

1.9. Левчук Аллі Адамівні, проживає по вул. Молодіжінй, 18а в с. Тепениця, 

Олевського району, Житомирської області, на лікування в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн..; 

1.10. Драгальчук Ользі Василівні, проживає по вул. Олени Теліги в м. 

Олевськ, Олевського району, Житомирської області, на лікування в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.11. Виноградовій Галині Петрівні, проживає по вул. Інтернаціональній, 17, 

кв. 2, Олевського району, Житомирської області, на лікування в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн.; 

1.12. Козловцю Валентину Андрійовичу, проживає по вул. Алма-Атинській, 

41а, кв. 74 в м. Київ, на лікування сестри Макаровець Валентини Іванівни, в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.13. Кондратовець Зої Василівни, проживає в с. Журжевичі, Олевського 

району, Житомирської області на лікування сусідки Кондратовець Валентини 

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

1.14. Рудницької Ольги Флорівни, проживає по вул. Олевської республіки, 

23, кв. 2, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.15. Осипчука Леоніда Володимировича, проживає по вул. Набережній, 3 в 

с. Кам’янка Олевського району Житомирської області, в сумі 300,00 (триста) 

грн.; 

1.16. Стеценку Олександру Сергійовичу, проживає по вул. Центральній 131 в 

с. Юрове, Олевського району Житомирської області, на поховання брата 

Стеценка Олексія Сергійовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.17. Ковальчук Людмилі Іванівні, проживає по вул. Західній, 2 в м. Олевськ, 

на лікування чоловіка Ковальчука Кузьми Степановича, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.18. Ковальчуку Денису Миколайовичу, проживає по вул. Ковпака, 17 в с. 

Варварівка, Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.20. Васильчуку Миколі Миколайовичу, проживає по вул. Перемоги, 24  в с. 

Калинівка, Олевського району Житомирської області, на ліквідацію наслідків 

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



П Р О Е К Т 

1.21. Швець Ларисі Миколаївні, проживає по вул. Жовтневій, 18 в с. 

Журжевичі, Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.22. Ковальчук Тетяні Володимирівні, проживає по вул. Свято-

Миколаївській, 31, кв. 9, на поховання матері загиблого учасника АТО 

Ковальчук Тетяни Володимирівни, в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 14100,00 (чотирнадцять тисяч сто) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2018 рік. 

 

 

 

 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про встановлення режиму роботи 

об’єкта торгівлі  

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Чемерисюк Тетяни 

Андріївни, проживає за адресою: вул. Є.Коновальця, буд. 10, кв.52,м.Рівне, 

подані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фізичній особі-підприємцю Чемерисюк Т.А. графік роботи 

торгової точки (магазину «Перлина»), загальною площею 14,0 м2 

(торгівельна площа – 14,0 м2), який розташований за адресою: вул. 

Київська, буд. 14, м. Олевськ для здійснення роздрібної торгівлі, а саме: 

понеділок - п’ятниця: з 0900 до 1630 

субота, неділя 830до 1500 

                                                          час перерви: без перерви; 

                                                   вихідні дні: без вихідних. 

2. ФОП Чемерисюк Т.А. 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 тазакладах ресторанного 

господарства,затвердженої наказом Міністерствазовнішніх економічних 

зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 20.01.97 за N 4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП Чемерисюк Т.А. забезпечитиприлеглу до торгової 

точки територіюналежним облаштуванням,освітленнямта урнами для 

сміття. Дану територію утримувати в належних санітарних умовах. 

4. Попередити ФОП Чемерисюк Т.А. про відповідальність за порушення 

Правил благоустрою території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

       Розглянувши заяви та надані документи гр. Козачок Тетяни 

Олександрівни, проживає по вул. Набережній, 3, кв. 2, м.Олевськ, відповідно 

до ст. 36, 46 Житлового кодексу Української РСР,  Правил 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,  керуючись  

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

міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до облікової справи Козачок Тетяни Олександрівни 1955 р.н.,    

у зв’язку зі зміною статусу постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС на  

інваліда I категорії І групи та залишити в списках на позачергове отримання 

житла. На квартирному обліку з 15.01.1991 року. 

5. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника  Сергія  Вікторовича. 

 

 

 

  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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про відмову у передачі  

квартири  у приватну 

власність  

 

Розглянувши заяву та відповідні документи Власенка Романа 

Романовича, проживає за адресою: вул.Герцена,12, м.Олевськ, Житомирської 

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

Україні», ст.58, ч.1,ч.2 ст.61 Житлового кодексу Української РСР, ч.1 ст.2 

Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», п.18 

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 

гуртожитках  у власність громадян затверджене наказом Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України №396 від 16.12.2009 

року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відмовити Власенку Роману Романовичу у безоплатній передачі у 

приватну власність квартири № 9 по вул. Герцена,12 в м.Олевськ, 

Житомирської області.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про  затвердження  особи з  числа 

дітей-сиріт, для виділення соціального 

житла, що буде придбане на умовах 

співфінансування з обласного та 

місцевого бюджетів 

  

         Керуючись статтею пп.6 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», ст. 46 Житлового Кодексу Української РСР, рішенням XXI 

сесії Олевської міської ради VIII скликання від  22.12.2017 року №402 «Про 

міський бюджет на 2018 рік»,на виконання «Програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2018-2022 роки», затвердженої рішенням XXIII сесії Олевської міської ради 

VIII скликання від  08.02.2018 року №459 «Про затвердження міської 

(комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-

2022 роки», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Затвердити особу з числа дітей-сиріт Шинкаря Віктора Вікторовича, 

19.04.1997 р.н., що перебуває на  соціальному квартирному обліку, 

відповідно рішення виконавчого комітету Хочинської сільської ради 

від 25.02.2014 року №3, як дитина-сирота, інвалід з дитинства, для 

виділення  соціального  житла, що буде придбане, на умовах 

співфінансування, за рахунок коштів  обласного та місцевого бюджетів. 

 

2. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Якова Миколайовича.  

 
                                              

                           

 

Міський голова                                                                 О.В.Омельчук  
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                                             9 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

від 26.10.2018 року 

 

Про  внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 31.08.2018 року №142 «Про 

затвердження протоколу комісії 

з питань забезпечення житлом 

дітей-сиріт, осіб з їх числа у 2018 році» 

  

         Керуючись статтею ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року 

№300 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 року №877», якою затверджено Порядок та умови надання  у 

2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення житлом дітей-сиріт, рішенням комісії з питань забезпечення 

житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа від 27.08.2018р. № 2, в зв’язку з 

доповненням до рішення, виконоком міської ради   

 ВИРІШИВ: 

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

від 31.08.2018 року №142 «Про затвердження протоколу комісії з 

питань забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа у 2018 році» 

доповнити та викласти в новій редакції, а саме:  

«Затвердити список дітей-сиріт, осіб з їх числа, для яких буде придбане  

соціальне  житло, житло» . 

2. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Якова Миколайовича.  

 
                                              

 

 

                           

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

      Розглянувши заяву Мамчій Марії Сергіївни, подані документи та витяг з 

протоколу правління ВАТ «Озерянський КЗБГК» від  16.08.2018 року №2, 

яка проживає по вул. Гагаріна, буд. 3 кв. 8, смт. Новоозерянка, Олевського 

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

місцеве самоврядування в Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 ст.122 Житлового 

кодексу України, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Видати ордер на заселення однокімнатної житлової квартири № 3 по 

вул.Гагаріна, буд.6, смт Новоозерянка,  Олевського району, Житомирської 

області, загальною площею 28,8 кв.м., сім’ї  Мамчій Марії Сергіївни  в 

складі: 

- Мамчій Марія Сергіївна, 1995 р.н. – заявник;   

- Мамчій Богдан Максимович, 2017 р.н. – син. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Торгонському О.І. видати ордер на 

вселення  в   житлову квартиру.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про передачу у приватну власність 

жилих приміщень 

 

      Розглянувши заяву гр. Бажан Віри Петрівни про передачу їй у приватну 

власність квартири, що перебуває в комунальній власності  Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, керуючись п.1 ст.2 , ст.8 Закону України 

«Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність громадян квартиру №4 по вул. Промислова, 

70 в м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 65,8 м.кв.,  що 

належить до комунального житлового фонду, в рівних долях сім’ї Бажан 

Віри Петрівни   в складі  4-х чоловік: 

      - Бажан Віра Петрівна – заявник; 

      - Черненко Олександр Олександрович – син; 

      - Бажан Валентина Сергіївна  – дочка; 

      - Бажан Крістіна Адамівна – внучка.   

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про надання дозволу на 

встановлення шлагбауму 

 

 Розглянувши звернення дирекції Олевської гімназії та завідуючої 

Центром розвитку дитини № 2 «Сонечко» Гайчені Ірини Григорівни, з метою 

забезпечення безпечного дорожнього руху на території Олевської гімназії та 

центру розвитку дитини № 2 «Сонечко» в м. Олевськ, керуючись ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на 

встановлення шлагбауму по вул. Свято-Миколаївській, 57-а.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника С.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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про зміну та присвоєння 

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян, клопотання діловода Майданської 

сільського округу, клопотання в. о. старости Тепеницького старостинського 

округу, лист директора Олевського професійного ліцею Данюка Юрія 

Михайловича та керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 34-в по вул. 

Ковпака  в м. Олевськ, а саме: 

     - вул. Ковпака, 34-в кв. 1, власником 13/20 частини якої є Козловець 

Людмила Василівна. 

2. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 34-в по вул. 

Ковпака  м. Олевськ, а саме: 

     - вул. Ковпака, 34-в кв. 2, власником 7/20 частини якої є Козловець 

Ростислава Русланівна. 

3. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 6 по вул. 

Будівельників м. Олевськ, а саме: 

 - вул. Будівельників, 6 кв.1, власником 56/100 частини якої є Бородіна 

Наталія Василівна. 

4. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 49 по вул. 

Інтернаціональна  м. Олевськ, а саме: 

     - вул. Інтернаціональна, 49 кв. 1, власником 1/2 частини якої є 

Туровська Валентина Петрівна. 

5. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 49 по вул. 

Інтернаціональна  в м. Олевськ, а саме: 

     - вул. Інтернаціональна, 49, кв. 2, власником 1/2 частини якої є 

Туровська Валентина Петрівна. 

6. Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі літньої кухні по вул. 

Інтернаціональна, 49-а, яка належить Туровській Валентині Петрівні. 



П Р О Е К Т 

7. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 40  по вул. 

Інтернаціональній в  м. Олевськ, а саме: 

     - вул. Інтернаціональна, 40, кв. 1, власником 3/5 частини якої є 

Козловець Микола Тихонович. 

8. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 40  по вул. 

Інтернаціональній в  м. Олевськ, а саме: 

     - вул. Інтернаціональна, 40, кв. 2, власником 2/5 частини якої є 

Козловець Ніна Михайлівна. 

9. Змінити адресний номер житлового будинку №13 по вул. Вишнева м. 

Олевськ на № 6 по вул. Котляревського м. Олевськ, який належать 

Петровець Ларисі Ростиславівні. 

10. Змінити адресний номер земельної ділянки площею 0,10 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:037:0181 по вул. Весела, 26 в м. Олевськ 

на вул. Весела, 3 в м. Олевськ, яка  належить Вознюку Сергію 

Васильовичу. 

11. Змінити адресний номер земельної ділянки площею 0,10 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:037:0157 по вул. Весела, 3 в м. Олевськ 

на вул. Весела, 26  в м. Олевськ, яка  належить Шибецькій Лілії Павлівні. 

12. Змінити адресний номер земельної ділянки площею 0,1234 га 

кадастровий номер 1824455100:01:030:0052 по бульвару Воїнів Афганців, 

17 на бульвар Воїнів Афганців, 14, що знаходиться у постійному 

користуванні Олевського професійного ліцею. 

13. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 6  по вул. 

Молодіжна  с. Майдан, а саме: 

     - вул. Молодіжна, 6, кв. 2, власником 1/2 частини якої є Ляшук Юрій 

Адамович. 

14. Присвоїти адресний номер частині житлового будинку № 5  по вул. 

Молодіжна  с. Майдан, а саме: 

     - вул. Молодіжна, 6, кв. 1, власником 1/2 частини якої є Романчук 

Катерина Кузьмівна. 

15. Змінити адресний номер клубу в с. Обище по вул. Центральна, 33-а на 

вул. Центральна, 33-Д. 

16. Присвоїти адресний номер глибинній свердловині по пров. Лісовому – 

пров. Лісовий, 7-б.  

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника С.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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень в м. Олевськ 
 

 Розглянувши заяву Кльоц Наталії Василівни, проживає пров. Павленка, 

4  в м. Олевськ Житомирської області про видачу містобудівних умов та 

обмежень на винос за межі забудови існуючих електричних мереж ПЛ-10 кВ 

по вул. Григорія Сковороди (вул. Кузнецова) 12 в м. Олевськ 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 0,0379 га, на винос за межі забудови існуючих електричних мереж 

ПЛ-10 кВ по вул. Сковороди Григорія (вул. Кузнецова), 12 в м. Олевськ 

Житомирської області.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень в с. Хочине 
 

 На виконання рішення ХХV сесії Олевської міської ради VІ скликання 

від 12.04.2018 року № 543 «Про затвердження детального плану території 

земельної ділянки розташованої в с. Хочине 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 0,1068 га по об’єкту «Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з 

житлом по вул. Малікова, 51-б в с. Хочине Олевського району Житомирської 

області». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши заяви: в.о. старости с. 

Жубровичі Степанчука Валерія Васильовича; гр. Бондарчук Наталії 

Олександрівни, проживаючої за адресою: с. Копище, вул. Партизанська, 25; 

Існюк Олени Петрівни, проживаючої за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська, 134, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 

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

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

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської ради: 

 1) в.о. старості Степанчуку В.В., на зрізання ялин в кількості – 30 шт. за 

адресою: с. Жубровичі територія кладовищ по пров. Шевченка, вул. 

Корольова, урочище «Хутір»; 

 2) гр. Бондарчук Н.О. на зрізання липи в кількості – 1 шт. за адресою: 

вул. Партизанська, 25, с. Копище,; 

 3) гр. Існюк О.П. на зрізання верби в кількості – 1 шт. за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська, 134, м. Олевськ. 

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізання аварійних дерев оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 



П Р О Е К Т 

                                             17 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ №  

від 26.10.2018 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву громадянина Квятковського Григорія Леонідовича, 

проживає:  вулиця Володимирська 4, кв. 12 м. Олевськ,   керуючись ст. 30 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Квятковському Г.Л. на збір вихідних даних  на підключення 

до централізованої  системи водовідведення  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Володимирська, 2а  в 

 м. Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Мельника С.В. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 
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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 №  

від 26.10.2018 року 

 

Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу 

з  визначення виконавця послуг по вивезенню 

твердих побутових відходів від приватного 

сектору житлових будинків, організацій,  

підприємств та установ у  Олевській міській  

об’єднаній територіальній громаді  
 

 На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 31.08.2018 

р. №135 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по 

вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору житлових 

будинків, організацій, підприємств та установ у Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді», протоколу засідання конкурсної комісії з   

визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів від 

приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств та установ 

у  Олевській міській об’єднаній територіальній громаді від 16.10.2018 р., 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії від 16.10.2018 р. з 

визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів від 

приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств та установ 

у  Олевській міській об’єднаній територіальній громаді.  

2. Визначити виконавцем послуг по вивезенню твердих побутових 

відходів від приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств 

та установ в  Олевській міській об’єднаній територіальній громаді ДП 

«Будпослуги-2» ПП «Будпослуги-1».  

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату міської ради Торгонському Олексію 

Івановичу: 



П Р О Е К Т 

3.1. Підготувати проект договору з надання послуг по вивезенню 

твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ в  Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді з ДП «Будпослуги-2» ПП «Будпослуги-1» відповідно 

до типового договору. 

3.2. Організувати та провести новий конкурс з  визначення виконавця 

послуг по вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору 

житлових будинків, організацій, підприємств та установ в  Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді через 12 місяців з дня підписання 

договору з ДП «Будпослуги-2» ПП «Будпослуги-1», відповідно до 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

  

 

  

Міський голова                                                                            Омельчук О.В.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу з визначення виконавця 

послуг по вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору житлових 

будинків, організацій, підприємств та установ у  Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

 

м. Олевськ                                                                              16 жовтня 2018 року 

Присутні: 

– Ніколайчук Олександр Володимирович, заступник міського голови з питань 

економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин Олевської міської 

ради, голова комісії; 

– Ніколайчук Віктор Петрович, начальник управління містобудування 

архітектури , будівництва та ЖКГ міської ради, заступник голови комісії; 

– Бородавко Ніна Анатолівна, провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та цивільного захисту населення міської ради, 

секретар комісії; 

– Торгонський Олексій Іванович, начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення, член комісії;  

– Ратушинський Валентин Олексійович, в.о. старости Р.-Бистрянського 

старостинського округу, член комісії;       

Порядок денний: 

1. Про відкриття конкурсних пропозицій. 

2. Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг по 

вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ у  Олевській міській об’єднаній територіальній 

громаді. 

2. Слухали: 

Ніколайчука Олександра Володимировича, голову комісії, про те, що 

відповідно до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради №135 від 

31.08.2018 р., конкурсною комісією міської ради 16.10.2018 р. необхідно провести 

конкурс з  визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів 

від приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств та установ в  

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді. З цією метою потрібно 

відкрити конкурсні пропозиції, що надійшли на адресу конкурсної комісії. 

Торгонського Олексія Івановича, член комісії, про те, що на адресу 

конкурсної комісії надійшла одна конкурсна пропозиція від ДП «Будпослуги -2» 

ПП «Будпослуги-1», яку пропонується відкрити. 

Голосували: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

По першому питанню вирішили: відкрити конкурсну пропозицію, що 

надійшла на адресу конкурсної комісії в терміни, відповідно до рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради №135 від 31.08.2018 р. 

По другому питанню слухали: 



П Р О Е К Т 

Торгонського Олексія Івановича, член комісії, який відкрив конкурсну 

пропозицію ДП «Будпослуги -2» ПП «Будпослуги-1» та ознайомив членів комісії з 

наявною у ній конкурсною документацією. Конкурсна документація відповідає 

конкурсній пропозиції, що свідчить про відповідність учасника кваліфікаційним 

вимогам.    

Ніколайчука Олександра Володимировича, голову комісії, який 

запропонував визнати переможцем конкурсу  з визначення виконавця послуг по 

вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ у  Олевській міській об’єднаній територіальній 

громаді ДП «Будпослуги -2» ПП «Будпослуги-1». 

Голосували: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

По другому питанню вирішили: визнати переможцем конкурсу з  

визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів від 

приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств та установ у  

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді ДП «Будпослуги -2» ПП 

«Будпослуги-1». 

 

 Голова комісії:     Ніколайчук О.В.  

 

 Заступник голови комісії:   Ніколайчук В. П.    

    

 Секретар комісії:     Бородавко Н.А. 

 

 Члени комісії:     Торгонський О.І. 

 

        Ратушинський В.О.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 
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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 №  

від 26.10.2018 року 

 

 Про затвердження протоколу засідання 

 конкурсної комісії з визначення виконавця 

 послуг з обслуговування та ремонту об'єктів 

 вуличного освітлення населених  

 пунктів Олевської ОТГ  

  

 На підставі рішення виконавчого комітету міської ради № 186 від 

31.10.2018 р. «Про визначення виконавця послуг з обслуговування та 

ремонту об'єктів вуличного освітлення населених пунктів Олевської ОТГ», 

протоколу засідання конкурсної комісії з обслуговування та ремонту об'єктів 

вуличного освітлення населених пунктів Олевської ОТГ від 08.10.2018 р., 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу 

по визначення виконавця послуг по  обслуговування та ремонту об'єктів 

вуличного освітлення населених пунктів Олевської ОТГ від 08.10.2018 р. 

2. Визначити виконавцем послуг по обслуговування та ремонту мереж 

вуличного освітлення населених пунктів Олевської об’єднаної 

територіальної громади ТОВ «Фалькон Пауер».  

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату міської ради Торгонському 

Олексію Івановичу підготувати проект договіру на надання послуг по 

обслуговування та ремонту мереж вуличного освітлення населених 

пунктів Олевської об’єднаної територіальної громади з ТОВ «Фалькон 

Пауер». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

  

  



П Р О Е К Т 

Міський голова                                                                            Омельчук О.В.   
ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу з обслуговування та ремонту 

мереж вуличного освітлення населених пунктів Олевської об’єднаної  

територіальної громади. 

м. Олевськ                                                                                         08 жовтня 2018 року 

Присутні: 

Ніколайчук  В. П.  начальник управління містобудування 

архітектури будівництва та ЖКГ міської ради, 

заступник голови комісії; 

Бородавко Н. А.  провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та цивільного 

захисту населення міської ради, секретар 

комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Ковальчук О. Б.   начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності; 

Торгонський О. І.  начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення 

міської ради;  

Кізілова Т. М.   головний спеціаліст відділу містобудування 

архітектури, будівництва міської ради. 

Порядок денний: 

1. Про відкриття конкурсних пропозицій. 

2. Про визначення переможця конкурсу   з обслуговування та ремонту мереж 

вуличного освітлення населених пунктів Олевської об’єднаної територіальної 

громади. 
Слухали: 

Ніколайчука Віктор Петрович, заступник голови комісії, про те, що 

відповідно до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради №136 від 

31.08.2018р., конкурсною комісією міської ради 08.10.2018 р. необхідно провести 

конкурс з обслуговування та ремонту мереж вуличного освітлення населених 

пунктів Олевської об’єднаної територіальної громади. З цією метою потрібно 

відкрити конкурсні пропозиції, що надійшли на адресу конкурсної комісії. 

Торгонського Олексія Івановича, член комісії, про те, що на адресу 

конкурсної комісії 02.10.2018 р. надійшла одна конкурсна пропозиція від ТОВ 

«Фалькон Пауер», яку пропонується відкрити. 

Голосували: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

По першому питанню вирішили: відкрити конкурсну пропозицію, що надійшла 

на адресу конкурсної комісії в терміни, відповідно до рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради №136 від 31.08.2018р. 

По другому питанню слухали: 



П Р О Е К Т 

Торгонського Олексія Івановича, члена комісії, який відкрив конкурсну 

пропозицію ТОВ «Фалькон Пауер» та ознайомив членів комісії з наявною у ній 

конкурсною документацією. Конкурсна документація відповідає конкурсній 

пропозиції, що свідчить про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам.    

Ніколайчука Віктор Петрович, заступника голови комісії, який запропонував 

визнати переможцем конкурсу з обслуговування та ремонту мереж вуличного 

освітлення населених пунктів Олевської об’єднаної територіальної громади ТОВ 

«Фалькон Пауер». 

Голосували: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

По другому питанню вирішили: визнати переможцем конкурсу з 

обслуговування та ремонту мереж вуличного освітлення населених пунктів 

Олевської об’єднаної територіальної громади ТОВ «Фалькон Пауер». 

. 

 

  

 Заступник голови комісії:   Ніколайчук В. П.    

    

 Секретар комісії:     Бородавко Н.А. 

 

 Члени комісії:     Торгонський О.І. 

 

        Ковальчук О.Б. 

 

                                                                                        Кізілова Т. М.   
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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 №  

Про проведення  

Днів місцевого самоврядування 

 

Відповідно до плану роботи міської ради, з метою залучення до 

активної громадської діяльності учнівської молоді громади та з нагоди Дня 

місцевого самоврядування в Україні, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Провести Дні місцевого самоврядування в Олевській ОТГ з 26.11. по 

01.12 2018 року. 

2. Взяти до відома інформацію учнівської ради Олевської гімназії про 

намір створити Учнівську раду міста. 

3. Призначити групу консультантів для організації роботи Учнівської 

ради міста (Додаток 1). 

4. Затвердити План заходів Днів місцевого самоврядування та склад 

оргкомітету (Додатки  2-3). 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний 

бухгалтер Дорош В.В. виділити кошти для проведення заходів у сумі 

____ з представницьких видатків. 

6. Керівнику виконавчого апарату міської ради Русину Ю.Г. довести дане 

рішення відповідним відділам та керівникам.  

7. Спеціалісту міської ради по зв’язках з громадськістю та ЗМІ 

Загоровській В.В. широко висвітлювати у засобах масової інформації 

хід проведення Днів місцевого самоврядування. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керівника 

виконавчого апарату міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова                                                                   О.В. Омельчук 
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                                                                                                  Додаток 2 

План заходів до Днів місцевого самоврядування 

 

І. Заходи з учнівською молоддю громади: 

1. Зустрічі депутатів, членів виконкому та працівників міської ради з 

старшокласниками шкіл громади, у тому числі – зустрічі у міській раді. 

                                                            Апарат міської ради 

 

2. Організація Днів самоврядування у школах з залученням працівників 

органів місцевого самоврядування 

                                                            Керівники навчальних закладів 

                                                            Старости 

 

3. Конкурс учнівських проектів розвитку громади. Захист проектів – 29 

листопада 2018 р. 

                                                            Керівники навчальних закладів 

                                                           Органи учнівського самоврядування 

 

4.Конкурс малюнків учнів 1-4-х класів «Я і моє місто (село).  

Формат листаА-3. 

                                                          Керівники навчальних закладів  

                                                          Органи учнівського самоврядування 

 

ІІ. Заходи для працівників органів місцевого самоврядування 

Спартакіада (стрільба, шашки, теніс) 

 

ІІІ. Урочисте засідання з нагоди Дня працівників місцевого 

самоврядування, 

у Програмі якого: 

- привітання 

- нагородження переможців конкурсів та спортивних змагань (див. вище) 

- концертна програма 

                                         07 грудня, МБК 

 

                                                                                                      

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

Додаток 3 

Склад оргкомітету по проведенню заходів до Днів місцевого самоврядування 

1. Омельчук О.В. – міський голова 

2. Ніколайчук О.В. – заступник міського голови 

3. Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

4. Дорош В.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, 

головний бухгалтер 

5. …….  

6. Заруба Т.В. (конкурс учнівських проектів – консультація, організація 

захисту, оцінка проектів) 

7. Рябой Є.М. (спортзал) 

8. Курбеко А.С. (конкурс малюнків) 

9. Кльоц І.В. (МБК) 
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