
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

 

   від 23.11.2018 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Секретар ради        В.О. Шейко 

Заступники міського голови     Я.М. Осипчук 

          С.В. Мельник 

    

Члени виконкому: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., Дудар І.П., 
Іванов А.Ю., Ігнатюк А.О., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко 
М.К., Мирончук М.В., Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., 
Ратушинський В.О., Розе О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Степанчук 
В.В., Тимощук В.А., Хомутовський А.В., Шибецький В.П., Чорона І.В. 

 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /181. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

2.  /182. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

3. /183. Про ліквідацію та зміну меж виборчих дільниць на території 

Олевської ОТГ. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

  



4. /184. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

  

5. /185. Про відшкодування витрат. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

  

6. /186. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 19.11.2018 року щодо надання дозволу на продаж земельної 

ділянки по вулиці Робітничій, 12 в м. Олевськ. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

7. /187. Про затвердження клопотання від 08.11.2018 року щодо влаштування 

до КУ«Новоборівського психоневрологічного інтернату» Житомирської 

обласної ради Клюйко Михайла Миколайовича. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

8. /188. Про встановлення режиму роботи. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління  містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

9. /189. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління  містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

10. /190. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

11. /191. Про продовження строку дії паспорту прив’язки тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

12. /192. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

13. /193. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 



14. /194. Про встановлення обмеження проїзду. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

15. /195. Про затвердження протоколу комісії з питань забезпечення житлом 

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

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

16. /196. Про внесення змін 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. 

 

17. /197. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

18. /198. Про зняття громадян, що перебувають на квартирному обліку. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 
 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 181 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 182 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про ліквідацію та зміну меж виборчих дільниць на 

території Олевської ОТГ. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 183 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 184 додається/ 

  

СЛУХАЛИ: 5. Про відшкодування витрат. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 185 додається/ 

  

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Олевської міської ради від 19.11.2018 року щодо надання дозволу на 

продаж земельної ділянки по вулиці Робітничій, 12 в м. Олевськ. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 186 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження клопотання від 08.11.2018 року щодо 

влаштування до КУ«Новоборівського психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної ради Клюйко Михайла Миколайовича. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 187 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення режиму роботи. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління  містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 188 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління  містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 189 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 190 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про продовження строку дії паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 191 додається/ 

 

 Зареєструвалась член виконкому Дударь Ірина Петрівна 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 192 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 193 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про встановлення обмеження проїзду. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 194 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження протоколу комісії з питань 

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

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 195 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 196 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 197 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про зняття громадян, що перебувають на квартирному 

обліку.  

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 
 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 198 додається/ 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 181 

від 23.11.2018 року 

 
Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 Розглянувши подання діловода села Майдан Буднік Наталії Петрівни, 

виконуючого обов’язки старости с. Юрове Талаха Ігоря Васильовича про 

представлення до звання «Мати-героїня» жителів села Майдан  та Юрове, які 

народили та виховали п'ятеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 

розділу 3 Положення про почесні звання затвердженого Указом Президента 

України від 29.06.2001 року № 476/2001, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці села Майдан  – 

Майстер Валентині Федорівні, 19.10.1983 року народження та жительці села 

Юрове – Лупаїні Людмилі Михайлівні, 18.12.1974 року народження. 

 

Міський голова           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 182 

 

від 23.11.2018 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 25.10.2018 № 287 «Про нагородження до дня села Стовпинка»; 

- від 06.11.2018 № 297 «Про нагородження до Дня працівників 

культури»; 

- від 12.11.2018 № 302 «Про нагородження до Дня працівників 

сільського господарства»; 

- від 19.11.2018 № 308 «Про затвердження калькуляції». 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 25.10.2018 № 287 

Про нагородження   

до дня села Стовпинка 

 

 З нагоди святкування дня села Стовпинка, за високий професіоналізм 

та сумлінну працю: 

 

Відзначити  подяками та грошовими винагородами по 200 (двісті) 

гривень кожному з наступних жителів села Стовпинка: 

1.1. ПОЛІВАНЧУК Галина Володимирівна – завідуюча ФП 

с.Стовпинка 

1.2. КОВАЛЬЧУК Валентина Вікторівна – завідуюча сільським 

клубомс.Стовпинка 

1.3. ГАЙЧЕНЯ-МИДЛОВЕЦЬ Людмила Вікторівна – діловод 

с.Стовпинка 

1.4. СТРЕЛЮК Таїсія Михайлівна – вчитель Стовпинської ЗОШ 

 

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 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 06.11.2018     № 297 

 

Про нагородження   

до Дня працівників культури 

 

За багаторічну працю, вагомий внесок у справу та з нагоди професійного 

свята «Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва»: 

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

кожному наступних працівників культури Олевської ОТГ: 

1.1. Михайленко Володимир Віталійович – викладач музичної школи по 

класу духових інструментів 

1.2. Ковальчук Людмила Володимирівна – бухгалтер І кат. 

централізованої бухгалтерії відділу культури 

1.3. Рабуш Алла Василівна – завідувач клубу с. Сердюки 

1.4. Потайчук Ірина Іванівна – бібліотекар бібліотеки-філіалу №32 с. 

Майдан 

1.5. Бібліотека-філіал №21 с. Жубровичі у номінації «Найкраща 

світлиця» 

1.6. Бібліотека-філіал №18 с. Зольня у номінації «Найкраща світлиця» 

 

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. 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 12.11.2018     № 302 

 

Про нагородження   

до Дня працівників сільського господарства 

 

 

За багаторічну працю, вагомий внесок у справу та з нагоди професійного 

свята «Дня працівників сільського господарства»: 

1. Нагородити грамотами та грошовиминагородами по 200 (двісті) грн. 

кожному наступнихпрацівниківсільського господарстваОлевської ОТГ: 

 

2.1. Кручко Тетяна Борисівна – здавач молока с.Зубковичі 

2.2. Гайченя Микола Васильович - здавач молока с.Зубковичі 

2.3. Ковальчук Василь Степанович – пасічник с.Жубровичі 

2.4. Філімончук Галина Анатоліївна – здавач молока с.Жубровичі 

2.5. Гридіна Світлана Миколаївна – здавач молока с.Зольня 

2.6. Омельчук Алла Володимирівна – здавач молока с.Зольня 

2.7. Руль Валентин Андрійович – власник особистого селянського 

господарства с.Андріївка 

2.8. Мисько Петро Іванович – пасічник с.Сущани 

2.9. Потайчук Іван Антонович – пасічник с.Калинівка 

2.10. Дідус Володимир Іванович - пасічник с.Калинівка 

2.11. Дворак Любов Степанівна – хмелярка СФГ «Мирне» с.Хочине 

2.12. Васькова Валентина Валеріївна - власниця особистого селянського 

господарства с.Хочине 

2.13. Осипчук Павло Павлович – керівник ПСП «Лан» 

2.14. Лама Вільям Ігнатович – пасічник с.Млинок 

2.15. Коцюрубський Василь Петрович - власник особистого селянського 

господарства с.Юрове 



2.16. Редько Василь Петрович - власник особистого селянського 

господарства с.Юрове 

2.17. Ковальчук Світлана Василівна – технік штучного осіменіння великої 

рогатої худоби с.Кишин 

2.18. Скиданчук Василь Іванович - власник особистого селянського 

господарства с.Кишин 

2.19. Макарчук Ганна Миколаївна – ветеринарний лікар с.Лопатичі 

2.20. Мирончук Валентин Миколайович – пасічник с.Лопатичі 

2.21. Кострицький Петро Павлович - власник особистого селянського 

господарства с.Тепениця 

2.22. Юськов Микола Федорович – пасічник с.Тепениця 

2.23. Случич Андрій Петрович - власник особистого селянського 

господарства с.Майдан 

2.24. Печура Валерій Миколайович – пасічник с.Майдан 

2.25. Люшенко Ганна Платонівна - власниця особистого селянського 

господарства с.Журжевичі 

2.26. Лотуга Уляна Миколаївна - власниця особистого селянського 

господарства с.Журжевичі 

2.27. Єпіфанович Валентина Василівна - технік штучного осіменіння 

великої рогатої худоби с.Рудня-Бистра 

2.28. Власовець Валентин Петрович –пасічник с.Корощино 

2.29. Резніченко Микола Михайлович - власник особистого селянського 

господарства с.Замисловичі 

2.30. Марчук Микола Іванович - власник особистого селянського 

господарства с.Замисловичі. 

 

3. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

6000,00 (шість тисяч) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевськогоміськогоголови 

від19.11.2018   № 308 

Про затвердження 

калькуляції 

 

 

У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення за жовтень 2018 року. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В. 

винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 
 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до розпорядження 

                                                                          міського голови  

            від 19.11.2018 року № 308 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення 

колишньої РДА 

 
№ Статті витрат Жовтень М/Р 

сума коштів грн. 

Жовтень РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 1861,50 5584,50 

2 Нарахування на заробітну плату 409,53 1228,59 

3 Дрова 828,41 3278,01 

 Разом витрат 3099,44 10091,10 

Всього опалювальна площа 847.9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 3,66 5,86 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Дорош В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 183 

від 23.11.2018 року 

 

Про ліквідацію та зміну меж 

виборчих дільниць 

на території Олевської ОТГ 

 

У зв’язку з неможливістю проведення виборів на виборчих дільницях 

розміщених в смт. Діброва, с. Держанівка, с. Лісове та с. Рудня-Перганська 

Олевського району Житомирської області через занедбаність приміщення 

для голосування та враховуючи відсутність в даних населених пунктах інших 

приміщень, які б задовольняли нормативні вимоги до приміщень для 

голосування відповідно до Постанови ЦВК від 19.01.2012 року  № 5 «Про 

вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для 

голосування», враховуючи можливість віднесення виборців даних виборчих 

дільниць до суміжних виборчих дільниць та відповідно до п. 5, п. 8 

Постанови ЦВК від 24.01.2012 року №11 «Про Порядок утворення 

звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Звернутися до Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації з клопотанням про ліквідацію виборчих дільниць 

№180808 в смт. Діброва, №180815 в с. Держанівка, №180822, №180822 

в с. Лісове та №180826 в с.Рудня-Перганська розташованих на 

території Олевської об’єднаної територіальної громади. 

2. Змінити межі виборчих дільниць:  

-  №180808 розміщеної в смт.Діброва, приєднавши дану дільницю до 

території, яку обслуговує виборча дільниця №180807 смт. Дружба; 

-  №180815 розміщеної в  с. Держанівка приєднавши дану дільницю до  

території, яку обслуговує виборча дільниця №180814 с. Стовпинка; 

-  №180822 розміщеної  в с. Лісове приєднавши дану дільницю до 

території, яку обслуговує виборча дільниця №180821 с. Кам’янка; 

-  №180826 розміщеної в с. Рудня-Перганська приєднавши дану 

дільницю до території, яку обслуговує виборча дільниця №180825 с. 

Перга. 

 



3. Після ліквідації та зміни меж виборчих дільниць виконавчому комітету 

міської ради організувати підвіз виборців до відповідних виборчих 

дільниць під час проведення виборів. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 184 

від 23.11.2018 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 21.11.2018 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.  Торгонському Василю Миколайовичу, проживає по вул. Юрія Креця, 6 

кв. 8 в смт Новоозерянка Олевського району Житомирської області, на 

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

1.2. Масловському Віктору Леонідовичу, проживає по вул. Шкурата, 3а в с. 

Копище Олевського району Житомирської області, на лікування в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.3. Павлюк Наталії Павлівні, проживає по вул. Перемоги, 14 в с. Калинівка, 

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

тисяча) грн.; 

1.4. Андрієвській Ользі Антонівні, проживає по вул. Пушкіна, 34а в м. 

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

1.5. Хомутовській Наталії Юріївні, проживає по вул. Гетьмана Сагайдачного, 

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



1.6. Шапрану Леоніду Йосиповичу, проживає по вул. Центральній, 42 в с. 

Тепениця Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн.; 

1.7. Гончар Наталії Анатоліївні, проживає по вул. Шевченка, 25а в с. Сущани, 

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

тисяча) грн.; 

1.8. Мельнику Михайлу Антоновичу, проживає по вул. Л. Українки, 92, кв. 

30 в с. Варварівка Олевського району Житомирської області, на лікування в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.9. Загоровській Наталії Миколаївні, проживає по вул. Володимирській, 4, 

кв. 35 в м. Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.10. Шибецькому Володимиру Петровичу, проживає по вул. Партизанській, 

17 в с. Лопатичі, Олевського району Житомирської області, на лікування в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.11. Шугалей Марії Іванівні, проживає по вул. О.Береста, 26, кв. 6 в м. 

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

1.12. Рубану Олександру Миколайовичу, проживає по вул. Залізничній, 34а в 

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

1.13. Рудницькій Аліні Йосипівні, проживає по вул. Лісова, 9 в с. Соснівка 

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

(п’ятсот) грн.; 

1.14. Токарчук Світлані Миколаївні, проживає  по вул. 1-го Травня, 5 в с. 

Михайлівка Олевського району Житомирської області, на лікування сина в 

сумі 500,00 ( п’ятсот) грн.; 

1.15. Бородіній Ользі Кузьмівні, проживає по вул. Володимирській, 1, кв. 16 в 

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

1.16. Юськовій Тетяні Володимирівні, проживає по вул. Герцена, 22, кв. 9 в 

м. Олевськ, на поховання племінника Мельника Ігоря Олександровича, в сумі 

500,00 ( п’ятсот) грн.; 

1.17. Майстру Василю Сергійовичу, проживає по вул. Квітковій, 26 в с. 

Майдан Олевського району Житомирської області,  на поховання доньки 

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

1.18. Курильчук Валентині Іванівні, проживає  в с. Калинівка, на поховання 

племінника Курельчука Леоніда Миколайовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.19. Мельничук Наталії Миколаївні, проживає  по вул. Молодіжній, 51 в с. 

Покровське Олевського району Житомирської області, на поховання батька 

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

1.20. Хланю Віктору Івановичу, проживає по вул. Поліській в с. Соснівка 

Олевського району Житомирської області на поховання брата Хланя Івана 

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

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 14500,00 (чотирнадцять тисяч п’ятсот) 

грн. з місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2018 рік. 

 

Міський голова           О.В. Омельчук 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                  

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 185 

від 23.11.2018 року 

 

Про відшкодування  

витрат 

 

На виконання ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Програми соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської ОТГ, та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної 

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

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

затвердженої рішенням  26 сесії 8 скликання міської ради від 26.04.2018 

року, враховуючи  витяг з протоколу від 16 жовтня 2018 року № 9 засідання 

робочої групи, утвореної при обласній державній адміністрації та обласній 

раді спільним розпорядженням голови обласної держаної адміністрації та 

голови обласної ради від 28 березня 2014 року №58/18 (зі змінами) та реєстр 

фактичних витрат понесених на лікування та медичну реабілітацію, в тому 

числі стоматологічного лікування  учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, відповідно до 

«Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на 

територію Житомирської області, учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих  учасників антитерористичної операції у 2018 році» у 

новій редакції, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2017 року № 

874, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

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

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

умовах співфінансування, 50 відсотків з міського бюджету та перерахувавши 

кошти КУ «Обласна клінічна лікарня ім..О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради на загальну суму 1 117,48 грн., в тому числі: 

- за лікування Ушка Володимира Володимировича, м.Олевськ вул. 

Промислова, 88 в сумі 246,87 грн.; 



- за лікування Позняка Леоніда Івановича, с.Кам’янка, вул.Центральна, 

160 в сумі 870,61 грн. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головному 

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

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

1 117,48 грн. за рахунок асигнувань, передбачених в міському бюджеті по 

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню». 

 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                    

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 186 

 

від 23.11.2018 року 

 

Про затвердження висновку органу опіки 

та піклування Олевської міської ради  

від 19.11.2018 року щодо надання дозволу 

на продаж земельної ділянки по  

вулиці Робітничій, 12 в м. Олевськ 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 19.11.2018 року щодо надання дозволу на продаж земельної ділянки 

Барташевича Вячеслава Івановича, 12.08.1978 р.н. по вулиці Робітничій, 12 в 

м. Олевськ, Житомирської області, враховуючи рекомендації опікунської 

ради від 19.11.2018 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 19.11.2018 року щодо надання дозволу Мороз Людвини Михайлівни, 

30.01.1954 року народження на продаж земельної ділянки недієздатного 

Барташевича Вячеслава Івановича, 12.08.1978 р.н. по вулиці Робітничій, 12 в 

м. Олевськ, Житомирської області, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 19.11.2018 року 

щодо надання дозволу Мороз Людвині Михайлівні, 30.01.1954 року 

народження на продаж земельної ділянки недієздатного Барташевича 

Вячеслава Івановича, 12.08.1978 року народження по вулиці Робітничій, 

12 в місті Олевськ, Житомирської області  

 

Розглянувши звернення Мороз Людвини Михайлівни щодо надання 

дозволу на продаж земельної ділянки по вулиці Робітничій, 12 в м. Олевськ, 

Житомирської області, що є у власності недієздатної особи Барташевича 

Вячеслава Івановича, 12.08.1978 р.н.  Барташевич В.І. в 2018 році за 

рішенням Олевського районного суду визнаний недієздатним та має другу 

групу інваліда хворого на психічне захворювання. Враховуючи, що Мороз 

Людвина Михайлівна, 30.01.1954 р.н., за рішенням Олевського районного 

суду призначена опікуном над Барташевичем В.І. є його матір’ю та проживає 

однією сім'єю разом з Барташевичем В. І. за адресою: вул. Промислова, 43 /1 

м. Олевськ. 

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

Україні» орган опіки та піклування вважає за доцільне надати дозвіл Мороз 

Людвині Михайлівни, 30.01.1954 року народження на продаж земельної 

ділянки Барташевича Вячеслава Івановича 12.08.1978 р.н. по вулиці 

Робітничій, 12 в м. Олевськ, Житомирської області.  

 

Голова органу опіки та піклування     О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                          

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 187 

від 23.11.2018 року 

 

Про затвердження клопотання Олевської 

міської ради від 08.11.2018 року щодо  

влаштування до КУ«Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної ради 

Клюйко Михайла Миколайовича 

 

Розглянувши клопотання органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 08.11.2018 року щодо влаштуваннядо КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної радиКлюйко 

Михайла Миколайовича, 02.07.1976 року народження, так як він потребує 

постійного цілодобового медичного догляду, враховуючи рекомендації 

органу опіки та піклування Олевської міської ради та керуючись ст. 164 

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

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити клопотання органу опіки та піклування Олевської міської ради 

щодо влаштуваннядо КУ «Новоборівського психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної радиКлюйко Михайла Миколайовича, 02.07.1976 

року народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевськоїміської ради  

Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

  

КЛОПОТАННЯ 

 

Орган опіки та піклування Олевської міської ради на підставі заяви 

Клюйко Катерини Григорівни, акту обстеження матеріально-побутових умов 

проживання, просить влаштувати до КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної ради жителя села 

Стовпинка Клюйко Михайла Миколайовича, 02.07.1976 року народження, 

так як він потребує постійного цілодобового медичного догляду, а мати 

пенсійного похилого віку не в змозі його доглядати. 

 

 

 

 

Голова органу опіки  

та піклування         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 188 

від 23.11.2018 року 

 

Про встановлення 

режиму роботи 

 

Розглянувши заяви фізичної особи-підприємця Налапко Наталії 

Григорівни, проживає за адресою: вул. Вишнева, буд. 6, с. Покровське, 

Олевського району, Житомирської області, фізичної особи-підприємця 

Налапко Катерини Адамівни, проживає за адресою: вул. Вишнева, буд. 19, с. 

Покровське, Олевського району, Житомирської області, подані документи, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фізичній особі-підприємцю Налапко Н.Г., графік роботи бару 

«Забава», загальною площею 30,0 м2 (торгівельна площа – 30,0 м2), який 

розташований за адресою: вул. Лісна, буд. 4 б, с. Покровське, Олевський 

район, Житомирська область для здійснення торгово-виробничої 

діяльності, а саме: 

        щоденно: з 1100 до 2200 

                                                        час перерви: без перерви; 

                                                    вихідні дні: без вихідних. 

2. Затвердити фізичній особі-підприємцю Налапко К.А., графік роботи кафе 

«Реал», загальною площею 90,0 м2 (торгівельна площа – 65,0 м2), яке 

розташоване за адресою: вул. Лісна, буд. 4 б, с. Покровське, Олевський 

район, Житомирська область для здійснення торгово-виробничої 

діяльності, а саме: 

             щоденно: з 1100 до 2200 

                                                              час перерви: без перерви; 

                                                           вихідні дні: без вихідних 

3. ФОП Налапко Н.Г., Налапко К.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 та закладах ресторанного 

господарства,затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних 



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

юстиції України від 20.01.97 за № 4/1808. 

4. Зобов’язати ФОП Налапко Н.Г., Налапко К.А.  забезпечити прилеглу до 

торгової точки територію належним облаштуванням, освітленням та 

урнами для сміття. Дану територію утримувати в належних санітарних 

умовах. 

5. Попередити ФОП Налапко Н.Г., Налапко К.А. про відповідальність за 

порушення Правил благоустрою території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                      

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 189 

від 23.11.2018 року 

 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши лист начальника відділу культури Олевської міської ради 

Кльоц І.В., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер нежитловій будівлі приміщення клубу в с. 

Стовпинка  Олевського району Житомирської області  з вул. Шевченка, 

38 на вул. Шевченка, 32.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

        

 

         Міський голова                                                                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                       ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 190 

від 23.11.2018 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних  

 

 Розглянувши заяву громадянина Осипчука Павла Павловича, проживає 

за адресою: вул. Промислова, 17-а, м. Олевськ Житомирської області, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Осипчуку П.П. на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої системи водопостачання житлового будинку за адресою: 

вул. Промислова, 17-а, м. Олевськ Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича.  

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                         

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 191 

від 23.11.2018 року 

 

Про продовження  строку дії 

паспорту прив'язки тимчасової 

споруди для провадження  

підприємницької діяльності   

 

 

  Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Кривого Анатолія 

Степановича,  який має намір  продовжити  строк дії паспорту прив'язки 

тимчасової споруд (далі – ТС) із автобусною зупинкою для провадження 

підприємницької діяльності за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 44 м. 

Олевськ Житомирської області, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності», Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. 

Олевськ, рішення виконавчого комітету міської ради від  27 серпня 2013 року 

№ 166 «Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити строк дії паспорту прив'язки тимчасової споруди із 

автобусною зупинкою для провадження підприємницької діяльності за 

адресою: вул. Свято-Миколаївська, 44, м. Олевськ Житомирської області, 

фізичній особі-підприємцю Кривому Анатолію Степановичу строком на один 

рік. 

2. Головному архітектору міської ради Пятницькому В.Б.: 

2.1. Продовжити фізичній особі-підприємцю Кривому А.С. строк дії 

паспорту прив’язки ТС у 10-ти денний термін з дня прийняття виконавчим 

комітетом міської ради рішення про продовження строку дії паспорту 

прив'язки тимчасової споруди для провадження  підприємницької діяльності. 

2.2. Внести відповідний запис в паспорт прив'язки ТС продовження  його 

строку дії.  



2.3. Провести реєстрацію паспорту прив'язки ТС в журналі реєстрації та 

забезпечити внесення інформації про тимчасову споруду до містобудівного 

кадастру.  

3. ФОП Кривому А.С.: 

- у місячний термін продовжити договір особистого строкового 

сервітуту для розміщення тимчасової споруди; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території. 

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, підприємець 

позбавляється продовження дозволу на встановлення тимчасової споруди.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                      

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 192 

від 23.11.2018 року 

 

Про надання дозволу на                                                   

розміщення реклами  

 

 Розглянувши заяви та надані документи рекламно-виробничого 

агентства «Ідея-Студія», зареєстрованого за адресою: вул. Домбровського, 

28,  м. Житомир, ФОП Дрогальчука Ігоря Григоровича, зареєстрованого за 

адресою: вул. Олексія Береста, 19, кв. 3,  м. Олевськ, керуючись ст. 30  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами 

благоустрою міста та рішенням сьомої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 13 травня 2016 року №126 «Про затвердження Положення 

про  розміщення зовнішньої реклами на території міста Олевська», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл: 

 -  рекламно-виробничому агентству «Ідея-Студія» на розміщення 

зовнішньої реклами (2 шт.) розміром 6,0мх3,0м по вул. Герцена та вул. 

Олевської республіки в  м. Олевськ, відповідно до схем розташування; 

-  ФОП Дрогальчуку Ігорю Григоровичу на розміщення зовнішньої реклами 

розміром 0,65мх0,105м на опорі освітлення по вул. Київська відповідно до 

схеми розташування.    

 2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності укласти договори про тимчасове користування місцем 

розташування рекламних  засобів на 1 рік. 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                   

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 193 

від 23.11.2018 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міської 

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

Рудня-Бистра Ратушинського Валентина Олексійовича; в.о. старости смт. 

Новоозерянка Дударь Ірини Петрівни; в.о. старости с. Зольня Чорної Інни 

Василівни; гр. Гергала Григорія Тихоновича, проживає за адресою: вул. 

Б.Хмельницького, 15, м. Олевськ, 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 с. Рудня-Бистра Ратушинському В.О. на зрізання клена 

в кількості – 1 шт. за адресою: вул. Катерини Зеленко, 15 в с. Корощине; 

 2) в.о. старості смт Новоозерянка  Дударь І.П. на зрізання сосен в 

кількості – 10 шт. за адресою: вул. Юрія Креця, 6, 8  в смт. Новоозерянка; 

 3) в.о. старості с. Зольня Чорній І.В. на зрізання тополь в кількості – 4 

шт. за адресою: вул. Першотравнева, 5А  в с. Сердюки,; 

 4) гр. Гергалу Г.Т., на зрізання горіху в кількості – 1 шт. за адресою: 

вул. Б. Хмельницького, 15, 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 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                    

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 194 

від 23.11.2018 року 

 

Про встановлення 

обмеження проїзду   

  

 Розглянувши звернення голови об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Центральна» Кривой Тамари Анатоліївни з 

метою забезпечення безпечного дорожнього руху по вул. Гетьмана 

Виговського пішоходів та жителів багатоповерхових та приватних житлових 

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

Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Встановити обмеження проїзду транспортних засобів з бетонних тумб  

біля 5-ти поверхового житлового будинку №1 по вул. Івана Франка в м. 

Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника С.В. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                  

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 195 

від 23.11.2018 року 

 

Про  затвердження протоколу комісії 

з питань забезпечення житлом дітей-сиріт,  

осіб з їх числа у 2018 році 

 

         Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №877, 

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 осіб з їх числа, рішенням комісії з питань забезпечення 

житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа від 14.11.2018р. № 3, виконком міської 

ради   

 ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, 

осіб з їх числа від 14.11.2018 р.  № 3 ( додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Якова Миколайовича.  

 
                                              

 

                           

 

Міський голова                                                                 О.В.Омельчук                  

 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 196 

від 23.11.2018 року 

 

Про внесення змін 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, 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 заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 197 

від 23.11.2018 року 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

       Розглянувши заяви та надані документи гр. Бобровника Юрія 

Вікторовича, проживає за адресою: вул. Залізнична, 8, с. Жубровичі 

Олевського району Житомирської області, Швидкої Марини Степанівни, 

проживає за адресою: вул. Гагаріна, 77а, с. Покровське Олевського району 

Житомирської області, лист Олевського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Житомирській області від 13.11.2018р. №780/8.15-23, 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 Бобровника Юрія Вікторовича  у зв’язку 

зі зміною складу сім’ї заявника та затвердити у наступному складі: 

 - Бобровник Юрій Вікторович, 1987 р.н. – заявник; 

 - Бобровник Захар Юрійович, 2018 р.н. – син. 

2.  Внести зміни до облікової справи Швидкої Марини Степанівни у зв’язку 

зі зміною складу сім’ї заявника та затвердити у наступному складі: 

- Швидка Марина Степанівна, 1981 р.н.– заявник; 

- Швидкий Олег Миколайович, 1976 р.н.– чоловік; 

- Перев’язко Наталія Вікторівна, 1999 р.н.– дочка; 

- Швидка Марія Олегівна, 2002 р.н.- дочка; 

- Швидка Анна Олегівна,  2007 р.н.– дочка; 

- Швидка Лілія Олегівна, 2018 р.н.- дочка. 

3.  Внести зміни до облікової справи Аратової Любові Михайлівни щодо 

складу її сім’ї, а саме зняти з квартирної черги  співмешканця Бідюка Сергія 

Миколайовича, у зв’язку зі смертю.  



4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника  Сергія  Вікторовича. 

 

 

 

  Міський  голова                                                                         О.В.Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 198 

від 23.11.2018 року 

 

Про зняття громадян, 

що перебувають на  

квартирному обліку 

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.5 ст. 19 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп.1 п.26 Правил 

обліку громадян, які перебувають на поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, лист Олевського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Житомирській області від 13.11.2018р. №780/8.15-23, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти гр. Александрова Дениса Вікторовича, 1996 р.н., з квартирного 

обліку соціальної та позачергової черги, в зв’язку з втратою статуса дитини 

позбавленої батьківського піклування, відповідно до рішення Олевського 

районного суду Житомирської області від 11.12.2012 року . 

2. Зняти з квартирного та соціального квартирного обліку гр. Тимощука 

Леоніда Петровича, 1973 р.н. та його сім’ю, як таку, що поліпшила свої 

житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення. 

3. Зняти з квартирного  обліку гр. Гайченя Олену Володимирівну, 1981 р.н. та 

Гайченя Артура Миколайовича, 2003 р.н., як таких, що поліпшили житлові 

умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення. 

4.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення  Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в списки осіб, що 

знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської міської 

ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

  Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 


