
                                                                      
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 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 26.04.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 
 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

    
Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабіченко О.М., Басюк Н.А., Дудар І.П., 

Ігнатюк А.О., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., Кравченко М.М., Михалець 
М.В., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Розе О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук 
К.О., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук В.А., Хомутовський А.В., 
Хомутовська О.М., Шибецький В.П., Чорна І.В. 
 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /68. Про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за І квартал  2019 року  

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

2. /69. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ 

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

міської ради. 

 

3. /70. Про внесення змін до Переліку святкових заходів та пам’ятних дат на 

2019 рік 

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

міської ради. 

 



4. /71. Про представлення до звання «Мати-героїня» 

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

міської ради. 

 

5. /72. Про затвердження розпорядження міського голови 

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

міської ради. 

 

6. /73. Про затвердження маршрутів та графіку виїздів  «мобільного ЦНАП» 

управління «Центр надання адміністративних послуг  Олевської міської 

ради». 

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

міської ради.  

 

7. /74. Про встановлення режиму роботи магазину «Міраж» с. Жубровичі. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності.  

 

8. /75. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по  організації 

роздільного збирання та вивезенню твердих побутових відходів від 

багатоквартирних житлових будинків. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

9.  /76. Про видачу ордера на житлове приміщення 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

10. /77. Про зняття громадян, що перебувають на квартирному обліку 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

11. /78. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

12. /79. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

13. /80. Про зміну та присвоєння адресних номерів 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

14. /81. Про надання дозволу на збір вихідних даних 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

15. /82. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 



16. /83. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

17. /84. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки тимчасових 

споруд. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

18. /85. Про надання житла для тимчасового проживання. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

19. /86. Про розгляд заяви Олевської районної ради. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  
 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал  2019 року. 
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 68 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 2. 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» - 24 

      / Рішення № 69 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Переліку святкових заходів та 

пам’ятних дат на 2019 рік. 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 70 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 4.  Про представлення до звання «Мати-героїня». 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 71 додається/ 



          

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 72 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження маршрутів та графіку виїздів  

«мобільного ЦНАП» управління «Центр надання адміністративних 

послуг  Олевської міської ради». 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 73 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення режиму роботи магазину «Міраж» с. 

Жубровичі. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 74 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по  

організації роздільного збирання та вивезенню твердих побутових 

відходів від багатоквартирних житлових будинків. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 75 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 9. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 76 додається/ 

          

 



СЛУХАЛИ: 10. Про зняття громадян, що перебувають на 

квартирному обліку. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 77 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 11. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 78 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 12. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, 

що потребують покращення житлових умов 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 79 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 13. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 80 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 81 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 82 додається/ 

          



СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на встановлення тимчасової 

споруди.  
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 83 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 17. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки 

тимчасових споруд. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 84 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 18. Про надання житла для тимчасового проживання. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 85 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви Олевської районної ради. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

            «Утримались» - 2 

      / Рішення № 86 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 № 68 

від 26.04.2019 року 

Про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за І квартал  2019 року  

  

       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського бюджету 

 Олевської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року, 

 відповідно  до  статті  28  Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 1. Інформацію  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за  І квартал 2019 року  взяти  до відома. 

2. Звіт про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади за  І квартал 2019 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


Звіт 

про виконання міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за І квартал 2019 року 

 

       Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська рада  

інформує про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за  І квартал 2019 року  за доходами (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) у сумі 65 464,0 тис. грн. та видатками – 57 137,0 

тис.грн., в тому числі: загальний фонд міського бюджету виконано за доходами 

в сумі 62 928,6 тис.грн., за видатками – 53 923,7 тис.грн.; спеціальний фонд за 

доходами в сумі 2 535,4 тис.грн., за видатками – 3 213,3 тис. грн., із них доходи 

загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) виконано на 96,44 відсотка.  
Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року виконано 

на 88,23 відсотків, /план 53 923,7 тис. грн., факт 61 118,5 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 36 247,7 тис. грн. при плані 39 453,7 тис. грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 1 546,4 тис. грн. при плані 1 903,4  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  2 108,3 тис. грн. при плані  2 426,4  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 450,1 тис. грн. при плані 

493,4 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  4 359,2 тис. грн. при плані  

5 088,3  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  7 567,1 тис. грн. при плані  8 575,6  тис. 

грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  1 115,2 тис. 

грн. при плані 1 925,4 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  242,3 тис. грн. при плані 

761,1 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони та 

резервний фонд)  касові видатки склали 47,4 тис. грн. при плані 221,2 тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 240,0 тис. грн. при 

плані 270,0 тис. грн.  

 

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.04.2019 

року відсутня. 

 

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 № 69 

від 26.04.2019 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 VІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 22.04.2019 року, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «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 матеріальну допомогу в сумі 200,00 (двісті) грн 

кожному: 
1.1. Особі, 1,  проживає по вул. Адреса, 13 в с. Болярка, Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.2. Особі, 2, проживає по вул.  Адреса, 39 в с. Сердюки  Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини; 

1.3. Особі, 3, проживає по вул. Адреса, 56 в м. Олевськ, на лікування; 

1.4. Особі, 4, проживає по вул. Адреса, 3 в м. Олевськ, на лікування матері; 

1.5. Особі, 5, проживає по вул. Адреса, 11, в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини; 

1.6. Особі, 6, проживає по вул. Адреса, 14 в с. Кишин  Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 300,00 (триста) грн. кожному: 

2.1. Особі, 7, проживає по вул. Адреса, 34 в м. Олевськ, на лікування дитини; 



2.2. Особі, 8, проживає по вул. Адреса, 29-а в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.3. Особі, 9, проживає по вул. Адреса, 51-а, кв 2 в м.Олевськ, на лікування; 

2.4. Особі, 10, проживає по вул. Адреса, 6 кв.14 в смт. Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

2.5. Особі, 11, проживає по вул. Адреса, 2 кв. 16 в смт. Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

2.6. Особі, 12, проживає по вул. Адреса, 7 кв.2 в смт. Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

2.7. Особі, 13, проживає по вул. Адреса, 40 в м. Олевськ, на лікування; 

2.8. Особі, 14, проживає по вул. Адреса, 68 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 400,00 (чотириста) грн. кожному: 

3.1. Особі, 15, проживає по вул. Адреса, 12 в м. Олевськ, на лікування; 

3.2. Особі, 16, проживає по вул. Адреса, 27 в с. Замисловичі Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

 

4. Надати матеріальну допомогу в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. кожному: 

4.1. Особі, 17, проживає по вул. Адреса, 21 с. Михайлівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини; 

4.2. Особі, 18, проживає по вул. Адреса, 19, в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.3. Особі, 19, проживає по вул. Адреса, 11 в с. Жубровичі Олеського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.4. Особі, 20, проживає по вул. Адреса, 100-а в м. Олевськ, на лікування; 

4.5. Особі, 21, проживає по вул. Адреса, 22 в м. Олевськ, на лікування; 

4.6. Особі, 22, проживає по вул. Адреса, 5 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.7. Особі, 23, проживає по вул. Адреса, 10 в с. Хочине Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.8. Особі, 24, проживає по вул. Адреса, 5 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.9. Особі, 25, проживає по вул. Адреса, 8 кв. 13 в смт. Новоозерянка, 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

4.10. Особі, 26, проживає по вул. Адреса, 40 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.11. Особі, 27, проживає по вул. Адреса, 2-а в с. Жубровичі Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

4.12. Особі, 28, проживає по вул. Адреса, 33 в с. Джерело Олевського району 

Житомирської області, на поховання племінника; 

4.13. Особі, 29, проживає по вул. Адреса, 51 в с. Шебедиха Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.14. Особі, 30, проживає по вул. Адреса, 7 в м. Олевськ, на лікування; 

4.15. Особі, 31, проживає по вул. Адреса, 14 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 



4.16. Особі, 32, проживає по вул. Адреса, 12 в с. Болярка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.17. Особі, 33, проживає по вул. Адреса, 87 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.18. Особі, 34, проживає по вул. Адреса, 87 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.19. Особі, 35, проживає по вул. Адреса, 9 в м. Олевськ, на лікування. 

 

5. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн 

кожному: 

5.1. Особі, 36, проживає по вул. Адреса, 8 кв. 3 в м. Олевськ, на лікування 

дитини Козловця Мирослава Васильовича; 

5.2. Особі, 37, проживає по вул. Адреса, 27 в с. Михайлівка Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

5.3. Особі, 38, проживає по вул. Адреса, 2-б в с. Зубковичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

5.4. Особі, 34, проживає по вул. Адреса, 23 в с. Зольня Олевського району 

Житомирської області, на лікування батька; 

5.5. Особі, 35, проживає по вул. Адреса, 18 в с. Зольня Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

5.6. Особі, 36, проживає по вул. Адреса, 6, в с. Озеряни Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

 

6. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 19900,00 (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2019 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 № 70 

від 26.04.2019  року 

 

Про внесення змін до  

Переліку святкових заходів 

та пам’ятних дат на 2019 рік 

 

З метою належного відзначення патріотичної акції «Відродження флоту 

починається з відродження корабельного лісу», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до переліку державних, міських, релігійних свят та 

пам’ятних дат на 2019 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Олевської міської ради від 25.01.2019 року № 1 «Про затвердження 

переліку святкових заходів та пам’ятних дат» шляхом доповнення 

пунктом  Патріотична акція «Відродження флоту починається з 

відродження корабельного лісу». 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Дорош В. В. передбачити кошти на відзначення даного 

заходу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  

 

 

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 № 71 

від 26.04.2019 року 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости с. Жубровичі  

Степанчука Валерія Васильовича про представлення до звання «Мати-героїня» 

Чирко Катерини Миколаївни, жительки села Жубровичі, яка народила та 

виховала п'ятеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення 

про почесні звання затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 

року № 476/2001, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня» жительці села Жубровичі  – Чирко Катерині 

Миколаївні, 19.06.1977 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 № 72 

від 26.04.2019 року 

Про затвердження розпорядження 

міського голови 

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавалось 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 22.04.2019 № 96 

«Про нагородження учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» 

  

 

  

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 22.04.2019 № 96 

Про нагородження учасників  

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  

 

З метою відзначення Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, за особистий 

внесок та мужність, проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та враховуючи лист громадської організації «Чорнобиль-33»:  

 

1. Нагородити  подяками та грошовими преміями по 200 (двісті) гривень 

кожного наступних учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

1.1. Головенко Василь Васильович  

1.2. Лузін Євген Валентинович 

1.3. Тіт Василь Михайлович 

1.4. Лузін Володимир Валентинович 

1.5. Васильчук Леонід Іванович 

1.6. Фальков Георгій Валентинович 

1.7. Зозуля Михайло Васильович 

1.8. Ковальчук Захар Васильович 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 1600,00 грн. 

(одна тисяча шістсот гривень) грн. за рахунок бюджетних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового  

засідання виконавчого комітету міської ради. 

 

 
Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 
 
 
 



                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 73 

від 26.04.2019 року 

 

Про затвердження маршрутів та графіку  

виїздів  «мобільного ЦНАП» управління  

«Центр надання адміністративних послуг 

 Олевської міської ради» 

 

         Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 

118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг» (зі змінами),  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити маршрути та графік виїздів «мобільного ЦНАП» управління 

«Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради» (додаток 1). 

2. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. 

 

Міський голова         О.В. Омельчук                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 1 

                до рішення виконавчого комітету   

Олевської міської  ради  

                                                      від 26.04.2019 р. № 73 

Населені пункти, в яких будуть надаватися  

адміністративні послуги за допомогою мобільного ЦНАП: 

 

№ Населені пункти Олевської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Кількість дворів Кількість 

населення 

1.  смт Дружба 276 584 

2.  смт Новоозерянка 271 568 

3.  с. Рудня-Озерянська 78 157 

4.  с. Жубровичі 865 2334 

5.  с. Болярка 77 143 

6.  с. Журжевичі 139 261 

7.  с. Замисловичі 260 757 

8.  с. Зубковичі 584 1653 

9.  с. Калинівка 247 620 

10.  с. Зольня 151 446 

11.  с. Кам’янка 500 1408 

12.  с. Кишин 632 1616 

13.  с. Копище 328 947 

14.  с. Лопатичі 640 1644 

15.  с. Покровське 277 658 

16.  с. Стовпинка 245 611 

17.  с. Сущани 378 1038 

18.  с. Тепениця 344 1029 

19.  с. Хочине 279 554 

20.  с.Радовель 528 1249 

21.  с.Пояски 157 374 

22.  смт Бучмани 157 731 

23.  смт Нові Білокоровичі 935 3151 

Всього: 8348 22533 

 

 

 

 

 

 



Маршрути мобільного ЦНАП та графік виїздів 

Виїзд у кожний населений пункт двічі на місяць 

 та за запитом від в.о. старост 

 

Маршрут №1: 1-й, 2-й понеділок місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час 

виїзду 

Час приїзду Термін 

перебування 

в населеному 

пункті 

Олевськ -Журжевичі 30,1 9:00 11:00  

1 год. 

 
Журжевичі-Покровське 15 12:00 13:00 

Покровське - Олевськ 16 14:40 15:00 

 

Маршрут №2: 1-й, 2-й вівторок місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час виїзду Час приїзду Термін 

перебування 

в населеному 

пункті 

Олевськ - Копище 51 9:00 10:00  

1 год. Копище - Хочине 16 11:00 11:30 

Хочине - Сущани 21 12:30 13:00 

Сущани - Олевськ 13 14:00 14:00 

 

Маршрут №3: 1-а, 2-а середа місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час виїзду Час 

приїзду 

Термін 

перебування в 

населеному 

пункті 

Олевськ-Замисловичі 26 9:00 10:00  

1 год. Замисловичі- Тепениця 20 11:00 11:40 

Тепениця- Олевськ 6 12:40 13:00 

 

Маршрут №4: 1-й, 2-й четвер місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час виїзду Час 

приїзду 

Термін 

перебування в 

населеному 

пункті 

Олевськ-Рудня-

Озерянська 

53,7 9:00 11:00  

 

 

1 год. 
Рудня-Озерянська- 

Новоозерянка 

20 12:00 12:30 

Новоозерянка-Дружба 7 13:30 13:50 

Дружба-Олевськ 38 14:30 15:30 



 

Маршрут №5: 1-а, 2-а п’ятниця місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час 

виїзду 

Час приїзду Термін 

перебування в 

населеному 

пункті 

Олевськ-Жубровичі 26,3 9:00 10:00 1 год. 

 Жубровичі-Болярка 15,6 11:00 11:30 

Болярка-Олевськ 12,3 12:30 13:00 

 

Маршрут №6: 3-й, 4-й понеділок місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час 

виїзду 

Час приїзду Термін 

перебування в 

населеному 

пункті 

Олевськ-Зубковичі 24 9:00 10:00  

 

1 год.  
Зубковичі- 

Стовпинка 

18 11:00 11:30 

Стовпинка- Кишин 8 12:30 12:50 

Кишин -Олевськ 12 13:50 14:10 

 

Маршрут №7: 3-й, 4-й вівторок місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час 

виїзду 

Час приїзду Термін 

перебування в 

населеному 

пункті 

Олевськ- Калинівка 36 9:00 10:00  

1год. Калинівка- Зольня 12 11:00 11:20 

Зольня-Олевськ 24 12:20 13:00 

 

Маршрут №8: 3-я, 4-а середа місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час 

виїзду 

Час приїзду Термін 

перебування в 

населеному 

пункті 

Олевськ-Лопатичі 16 9:00 9:30  

1 год. Лопатичі-Кам’янка 11 10:30 11:00 

Кам’янка-Олевськ 16 12:00 12:30 

 

Маршрут №9: 3-й, 4-й четвер місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час виїзду Час приїзду Термін 

перебування 

в населеному 

пункті 



Олевськ-Нові-

Білокоровичі 

44 9:00 10:00  

 

 

1 год. 
Нові-Білокоровичі-

Бучмани 

12 11:00 11:20 

Бучмани -Олевськ 40 12:20 13:00 

 

Маршрут №10: 3-я, 4-а п’ятниця місяця 

Маршрут руху по 

населених пунктах 

Відстань, 

км 

Час виїзду Час приїзду Термін 

перебування 

в населеному 

пункті 

Олевськ-Радовель 29 9:00 9:30  

1 год. Радовель-Пояски 12 10:30 11:10 

Пояски-Олевськ (ч\з 

Радовель) 

30 12:10 12:50 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради           Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 74 

від 26.04.2019 року 

Про встановлення режиму роботи 

магазину «Міраж»  в с. Жубровичі  
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає за 

адресою: вул. Адреса, буд. 35, с.Жубровичі, Олевський район, Житомирська 

область, а  також подані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фізичній особі-підприємцю  графік роботи магазину «Міраж» 

загальною площею 30,0 м
2
 (торгівельна площа – 30,0 м

2
), який 

розташований за адресою: вул. Адреса, буд. 10, с.Жубровичі,  Олевський 

район, Житомирська область для здійснення торгово-посередницької  

діяльності, а саме: 

                                                          щоденно: з 8
00

 до 20
00

                                                          
 

                                                          час перерви: з 13
00

 до 14
00 

                                                   вихідні дні: без вихідних. 

2. ФОП Особі, 1 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 20.01.97 за № 4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП Особу, 1 забезпечити прилеглу до торгово-виробничої 

точки територію належним облаштуванням, освітленням та урнами для 

сміття. Дану територію утримувати в належних санітарних умовах. 

4. Попередити ФОП Особі, 1про 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 № 75 

від 26.04.2019 року 

 

Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг по   

організації роздільного збирання та вивезенню 

твердих побутових відходів від  

багатоквартирних житлових будинків  

  

 На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2018 р. 

№ 16 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по організації 

роздільного збирання та вивезення твердих побутових відходів від 

багатоквартирних будинків», протоколу засідання конкурсної комісії з 

визначення виконавця послуг по  організації роздільного збирання та вивезення 

твердих побутових відходів від багатоквартирних житлових будинків в 

м.Олевськ від 10.04.2019р., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу 

по визначенню виконавця послуг по  організації роздільного збирання та 

вивезення твердих побутових відходів від багатоквартирних житлових 

будинків в м.Олевськ від 10.04.2019 р. 

2. Визначити виконавцем послуг по організації роздільного збирання та 

вивезення твердих побутових відходів від багатоквартирних будинків в 

м.Олевськ ДП «Будпослуги-2» ПП «Будпослуги-1».  

3. Олевській міській раді укласти договір щодо надання послуг по 

організації роздільного збирання та вивезення твердих побутових 

відходів від багатоквартирних будинків в м.Олевськ з ДП «Будпослуги-2» 

ПП «Будпослуги-1» відповідно до типового договору терміном на п’ять 

років, після чого протягом десяти днів з дня припинення дії договору, 

організувати та провести новий конкурс. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С. В. 

  

Міський голова                                                                            Омельчук О.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 № 76 

від 26.04.2019 року 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

      Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, буд. 2 кв.12 в смт 

Новоозерянка Олевського району Житомирської області, подані документи та 

витяг з протоколу правління ВАТ «Озерянський КЗБГК» від  03.04.2019 року 

№42, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 ст.122 Житлового кодексу України, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Видати ордер Особі, 1 на заселення двокімнатної житлової квартири №9 по 

вул. Космонавтів, буд.2 в смт Новоозерянка  Олевського району 

Житомирської області, загальною площею 41,1 м.кв.   

 

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 №9 по вул. Космонавтів,  буд. 2 в смт 

Новоозерянка  Олевського району Житомирської області.  

 

3. 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 № 77 

від 26.04.2019 року 

 

Про зняття громадян, 

що перебувають на  

квартирному обліку 

 

Керуючись пп. 2 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», п. 1, 5 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил 

обліку громадян, які перебувають на обліку з поліпшення житлових умов і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти гр. Особу, 1, 1958 р.н. та її сім’ю з квартирного обліку позачергової 

черги, як таку, що поліпшила свої житлові умови, внаслідок чого відпали 

підстави для надання іншого жилого приміщення. 

2. Зняти гр. Особу, 2 та його сім’ю з квартирного обліку в зв’язку зі смертю 

заявника. 

2.  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. 

3. 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 № 78 

від 26.04.2019 року 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та подані документи гр. Особи, 1, проживає по вул. 

Адреса,4 в с. Покровське Олевського району Житомирської області, керуючись 

пп.2 п. ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36, 39 

Житлового кодексу України, Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради 

професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до облікової справи Особи, 1 в зв’язку із зміною складу сім’ї та 

затвердити її у наступному складі: 

- Особа, 1, 1979 р.н. – заявник; 

- Особа, 2, 2005 р.н. – дочка; 

- Особа, 3,  2009 р.н. – син; 

- Особа, 4,  2015 р.н. – дочка; 

- Особа, 5, 2018 р.н. – дочка. 

2. 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. 

3. 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 № 79 

від 26.04.2019 року 

 

Про відмову у взятті на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та подані документи Особи, 1, проживає по вул. 

Адреса, 42 в c.Замисловичі  Олевського району Житомирської області, 

керуючись пп.2 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.34,39 Житлового Кодексу України, пп. 1 п.13 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 

та п.2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилої площі в Житомирській області затверджених постановою 

виконавчого комітету Житомирської обласної ради і Президії обласної ради 

профспілок від 07.01.1985 р. № 4, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відмовити громадянину Особі, 1, 1979 р.н. у взятті на квартирний облік 

громадян, що потребують покращення житлових умов, у зв’язку із 

забезпеченням житловою площею в межах норм, визначених 

законодавством України (житлова площа менше 6,0 м.кв на кожного члена 

сім’ї). 

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 № 80 

від 26.04.2019 року 

 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян Особи, 1, Особи, 2, проживають по вул. 

Адреса, 59 в с. Замисловичі Олевського району, в.о. старости с. Зольня Чорної 

Інни Василівни, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Змінити адресний номер житловій будівлі, яка розташована за адресою: вул. 

Соборна, № 49 в с. Замисловичі Олевського району на №45 по вул. Соборна 

в с. Замисловичі Олевського району, яка належить гр. Особі, 1, Особі, 2. 

2. Присвоїти адресний номер об’єкту незавершеного будівництва котельні по 

вул. Молодіжній в с. Зольня  Олевського району  – вул. Молодіжна № 2-б в 

с. Зольня Олевського району. 

3. 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 № 81 

від 26.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по  вул. Адреса, 47 кв. 2 

м. Олевськ, Особи, 2, проживає по пров. Адреса, 39-а м. Олевськ, керуючись ст. 

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

ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр. Особі, 1 на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання квартири № 2 будинку  47 по вул. 

Адреса в м. Олевськ. 

2. Надати  дозвіл гр. Особі, 2 на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання квартири №8 будинку  52 по вул. 

Особі, 2 в м. Олевськ.  

3. 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 № 82 

від 26.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельника Сергія 

Вікторовича, розглянувши звернення головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Вишневської Олени Євгеніївни, голови 

правління ОСББ «Квадрат» Сидоренко Тетяни Миколаївни, проживає по вул. 

Адреса, 22 в м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою 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 

самостійних і порослевих дерев на території населених пунктів Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади: 

1) Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради Вишневській О.Є. 

на зрізання осики в кількості 1 шт. за адресою: пров. Незалежний, 1А в с. 

Замисловичі Олевського району (біля ФАП); 

2) голові правління ОСББ «Квадрат» Сидоренко Т.М. на зрізання берез біля 

багатоквартирного житлового будинку в кількості 4 шт. за адресою: вул. 

Герцена, 22 в м. Олевськ. 

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізані аварійні дерева оприбуткувати як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради та особистих потреб установ та 

організацій. 

4. 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 № 83 

від 26.04.2019 року 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової споруди  

 

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 18, м.Олевськ, 

керуючись «Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Олевськ», затвердженим рішенням ХVІ сесії 

Олевської міської ради VІ скликання від 25.05.2012 року № 209, Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.1. Надати дозвіл гр. Особі, 1 на встановлення двох зблокованих тимчасових 

споруд площею по 30 кв.м. для провадження підприємницької діяльності, а 

саме: торгівля продовольчими товарами по вул. Київській в м.Олевськ, 

відповідно схеми розміщення. 

2. Виконавцю робіт гр. Особі, 1: 

2.1.  Виготовити паспорт прив’язки; 
 

2.2.  Забезпечити благоустрій прилеглої території з облаштування тротуарною  

плиткою, освітленням, урнами для сміття; 

2.3.  Забезпечити водопостачанням та водовідведенням тимчасову споруду; 
 

2.4.  Здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

2.5.  У місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд. 
 

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

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 
4. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з дня реєстрації паспорта прив’язки. 
5. Термін встановлення тимчасових споруд 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва 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 № 84 

від 26.04.2019 року 

 

Про продовження термінів дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 
 

 Розглянувши заяви: 

-  ФОП Островського Олександра Сергійовича, проживає по вул. Адреса, 14-

А в с.Тепениця Олевського району;  

- ФОП Островського Сергія Францевича, проживає по пров. Адреса, 19-А в с. 

Тепениця Олевського району;  

- ФОП Островської Тетяни Миколаївни, проживає по пров. Адреса, 19-А в с. 

Тепениця Олевського району;  

- ПП «Будпослуги-1» в особі директора Юськова Анатолія Лаврентійовича, 

зареєстроване по вул. Промисловій, 27 в м. Олевськ, керуючись Законом 

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

регулювання містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 

м.Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії: 

1.2. Паспорта прив'язки від 26.02.2013 року №1 “Групи зблокованих 

стаціонарних тимчасових споруд для  провадження підприємницької 

діяльності” по вул. Київській в м. Олевськ, Житомирської області гр. 

Островському Олександру Сергійовичу; 

 

1.3. Паспорта прив'язки від 27.01.2014 року №3 “Тимчасової споруда для  

провадження підприємницької діяльності”  по вул. Київська 

м.Олевськ, Житомирської області ФОП Островському Сергію 

Францевичу; 

 

1.4. Паспорта прив'язки від 27.01.2014 року №4 “Тимчасової споруда для  

провадження підприємницької діяльності” по вул. Київська, м. 

Олевськ, Житомирської області ФОП Островській Тетяні Миколаївні;  

 

1.5. Паспорта прив'язки від 21.10.2013 року  №26 “Тимчасова споруда для 

розміщення опалювального      котла” по  вул. Промислова, 27, 



м.Олевськ, Житомирської області ПП «Будпослуги – 1» в особі 

директора Юськова Анатолія Лаврентійовича; 

 

 

 

 

2. Громадянам:  Островському О.С. та підприємцям: ФОП Островському С.Ф.,  

ФОП Островській Т.М., ПП «Будпослуги – 1» в особі директора Юськова А.Л.: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ  продовжити 

реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  провадження 

підприємницької діяльності; 

 

-   у місячний термін продовжити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди; 

 

-   продовжити договір на вивезення твердих побутових відходів. 

 

-    забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

     освітленням, не менше однієї урни для сміття; 

 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території 

відповідно розробленої схеми; 

 

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

4. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 3(три) роки з дня продовження реєстрації 

паспорта прив’язки. 

 

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 № 85 

від 26.04.2019 року 

Про надання житла  

для тимчасового проживання  

 

      Розглянувши звернення профспілкового комітету комунальної 

установи «Олевська ЦЛ» від 25.04.2019 року,  керуючись ст.43,46 Житлового 

кодексу України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради 

професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, пп. 2 п. а ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою залучення кваліфікованих 

професійний кадрів в КУ «Олевська ЦЛ» виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

 1. Надати житлову квартиру №1 для тимчасового проживання у житловому 

будинку по пров. Промисловому,8 в м.Олевськ Житомирської області, 

загальною площею 59,5 м.кв., що належить до комунального житлового фонду 

Олевської міської ради, лікарю-неонатологу КУ «Олевська ЦЛ» Особі, 1, 1992 

р.н., яка перебуває на квартирному обліку  в списках на позачергове отримання 

житла.  

      1.1 Заключити безоплатний договір тимчасового користування житлом, а 

саме: квартирою №1 в житловому будинку №8 по пров. Промисловому в м. 

Олевськ  Житомирської області, загальною площею 59,5 м.кв., з Особою, 1, 

терміном на два роки одинадцять місяців. 

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 № 86 

від 26.04.2019 року 

 

Про розгляд заяви 

Олевської районної ради 

 

 

 Розглянувши заяву Олевської районної ради, заслухавши заступника 

міського голови Мельника Сергія Вікторовича, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Взяти до відома заяву Олевської районної ради. 

2. Винести повторно на розгляд чергового засідання виконавчого комітету 

розгляд заяви Олевської районної ради. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 


