
                                                                         
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 29.05.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

    
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., 
Кравченко М.М., Мирончук М.В., Михалець М.В., Назарчук Н.В., 
Ратушинський В.О., Розе О.Р., Стафійчук К.О., Степанчук В.В., Тимощук 
В.А., Хомутовська О.М., Чорна І.В. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /89. Про відшкодування витрат 

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

міської ради. 

2. /90. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ 

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

міської ради. 

3. /91. Про затвердження розпоряджень міського голови 

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

міської ради. 

4. /92. Про затвердження нових редакцій інформаційних  та технологічних 

карток адміністративних послуг 

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

міської ради. 

5. /93. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на  квартирному 

обліку. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

6. /94. Про надання житлового будинку дитині-сироті 



Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

7. /95. Про переведення житлових  будинків в нежитлові 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

8. /96. Про переведення нежитлової  будівлі в житлову. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

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

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

10. /98. Про встановлення   дитячого майданчика. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

11. /99. Про надання дозволу на розміщення реклами  

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

12. /100. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

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

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

14. /102. Про надання дозволу на  встановлення тимчасової споруди. 
Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про відшкодування витрат 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 89 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» - 22 

      / Рішення № 90 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження розпоряджень міського голови 

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

міської ради. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 91 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження нових редакцій інформаційних  та 

технологічних карток адміністративних послуг 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

        / Рішення № 92 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на  

квартирному обліку. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 93 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. ро надання житлового будинку дитині-сироті 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 94 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про переведення житлових  будинків в нежитлові 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 95 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про переведення нежитлової  будівлі в житлову. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 96 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 9. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 97 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення   дитячого майданчика. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 98 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на розміщення реклами  

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

       / Рішення № 99 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12.Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

       / Рішення № 100 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 101 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на  встановлення тимчасової 

споруди. 
Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 22 

      / Рішення № 102 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 № 89 

від 29.05.2019 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  ХХVІ сесії скликання Олевської міської ради VІІ скликання від 

26.04.2018 року, враховуючи  витяг з протоколу  засідання робочої групи від 11 

квітня 2019 року № 3, 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 

учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів сімей 

загиблих  учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у 

2019 році» у новій редакції, затвердженої рішенням Житомирської обласної 

ради від 18.12.2018 року № 1294, 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 перерахувати 

кошти: 

- КУ «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги 

хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкіряно-венерологічні 

захворювання» Житомирської обласної ради на загальну суму 594,33 грн.  за 

лікування Особи, 1, м.Олевськ, вул.Адреса, 89, кв.3А в сумі 594,33 грн. 



-  КП ЖОЛСЦРЗ «Дениші» Житомирської обласної ради на загальну суму 

2070,00 грн. за лікування Особи, 2, с.Сарнівка вул. Адреса, 15  в сумі 2070,00 

грн.  

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головному 

бухгалтеру) міської ради Дорош В.В. перерахувати КУ «Обласний медичний 

центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-

інфекції та шкіряно-венерологічні захворювання» ЖОР кошти в сумі 594,33 

грн., КП ЖОЛСЦРЗ «Дениші» ЖОР в сумі 2070,00 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 № 90 

від 29.05.2019 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 27.05.2019 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, 3 кв. 1 в с. Замисловичі, Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

1.2. Особі, 2, проживає  по вул.  Адреса, 3 кв. 1  в м. Олевськ, на лікування; 

1.3. Особі, 3, проживає по вул. Адреса,13-а в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

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

 

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

2.1. Особі, 4, проживає по вул. Адреса, 53 в с. Корощине Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

 

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



3.1. Особі, 5, проживає по вул. Адреса, 26-а с. Тепениця  Олевського району 

Житомирської області, на поховання; 

3.2. Особі, 6,  проживає по вул. Адреса, 5, в м. Олевськ, на поховання 

племінника; 

3.3. Особі, 7, проживає по пров. Адреса, 2 в м. Олевськ, на поховання брата; 

3.4. Особі, 8, проживає по пров. Адреса, 3 в м. Олевськ, на поховання; 

3.5. Особі, 9, проживає по вул. Адреса, 21 в с. Майдан-Копищенський 

Олевського району Житомирської області, на лікування сина; 

3.6. Особі, 10, проживає по вул. Адреса, 66 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.7. Особі, 11, проживає по вул. Адреса, 7 кв. 17 в смт. Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

3.8. Особі, 12, проживає по вул. Адреса, 1-а в с. Майдан Олевського району 

Житомирської області, на поховання батька. 

 

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

кожному: 

4.1. Особі, 13, проживає по вул. Адреса, 5 в с. Жубровичі  Олевського району 

Житомирської області, на лікування сина; 

4.2. Особі, 14, проживає по вул. Адреса, 38 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування дочки; 

4.3. Особі, 15, проживає по вул. Адреса, 110 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.4. Особі, 16, проживає по вул. Адреса, 7 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.5. Особі, 17, проживає по вул. Адреса, 10 в с. Лісове Олевського району 

Житомирської області, на ремонт даху, який був пошкоджений внаслідок 

негоди; 

4.6. Особі, 18, проживає по вул. Адреса, 13-а в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на ремонт даху, який був пошкоджений внаслідок 

негоди; 

4.7. Особі, 18, проживає по вул. Адреса, 22 в с. Лісове Олевського району 

Житомирської області, на ремонт даху, який був пошкоджений внаслідок 

негоди. 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 12100,00 (дванадцять тисяч сто) 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 № 91 

від 29.05.2019 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 21.05.2019   № 124 «Про затвердження калькуляції»; 

- від 21.05.2019   № 125 «Про затвердження калькуляції». 

  

 

 Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 21.05.2019   № 124  

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 березень 2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 21.05.2019   № 125  

Про затвердження 

калькуляції 

  

 

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

самоврядування в Україні» 

3. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення за квітень 2019 року. 

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

винести дане розпорядження на затвердження 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 № 92 

від 29.05.2019 року 

 

Про затвердження нових редакцій інформаційних  

та технологічних карток адміністративних послуг 

 

Відповідно до ст.8 Закону України «Про адміністративні послуги», п.4 

ст.27, пп.7 та 8 п. «б» частини 1 ст. 38 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити нові редакції інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються через управління «Центр надання 

адміністративних послуг Олевської міської ради» (додатки 1). 

2. Структурним підрозділам виконавчих органів Олевської міської ради 

забезпечити суворе дотримання затверджених цим рішенням інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг під час надання суб’єктам 

звернень адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Олевської міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

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 № 93 

від 29.05.2019 року 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

Адреса,11 в с.Тепениця Олевського району Житомирської області, Особи, 2, 

проживає по вул. Адреса,140 в с.Лопатичі Олевського району Житомирської 

області, Особи, 3, проживає по вул. Адреса,31 кв.26 в м. Олевськ Житомирської 

області, керуючись пп.2 п.а 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. Включити до складу сім’ї гр. Особи, 1, перебуваючого на квартобліку  в 

списку для одержання житла поза чергою, як багатодітна сім’я (рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради від 18.12.2018 року  № 

207), дитину – Особу, 2019 р. н.   

 

2. Внести зміни до облікової справи Особи, 2, перебуваючої на квартобліку 

в списках на позачерговій та соціальній чергах ( рішення виконавчого 

комітету Лопатицької сільської ради від 07.06.2016 року №28), як особа 

з числа дітей позбавлених батьківського піклування, а саме: змінити 

прізвище ***** на ****** (у зв’язку з одруженням). 

 

3. Внести зміни до облікової справи Особи, 3, перебуваючої на квартобліку 

у виконкомі, на позачерговій черзі (рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради від 18.06.2007 року №127), як особа з числа 

дітей-сиріт, а саме: змінити прізвище ***** на ****** (у зв’язку з 

одруженням). 

 

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 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 № 94 

від 29.05.2019 року 

 

Про надання житлового будинку  

дитині-сироті 

 

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

Адреса, 13 в с. Замисловичі Олевського району Житомирської області, рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради від 01.06.3018 року №87 «Про 

закріплення житла за дитиною-сиротою», керуючись пп.2 п.а ст. 30 Закону 

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

ВИРІШИВ:   

1. Надати дитині-сироті Особі, 1, 2001 р.н. житловий будинок №27 по вул. 

Адреса в с.Замисловичі Олевського району Житомирської області, загальною 

площею 60,5 м.кв., що належить до комунального житлового фонду Олевської 

міської ради.  

2. Видати Особі, 2  ордер на вселення в житловий будинок №27 по вул. Адреса 

в с.Замисловичі Олевського району Житомирської області. 

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 № 95 

від 29.05.2019 року 

 

Про переведення житлових   

будинків в нежитлові 

 

 Розглянувши заяви громадянки Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 6, кв. 

48 в м. Олевськ, громадянина Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 15-а в м. 

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

Україні», «Положенням про порядок  переведення житлових приміщень та 

житлових будинків в нежитлові» затвердженої  рішення ХХХХ сесії Олевської 

міської ради  VІ скликання від 28 березня  2014 року № 482, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Перевести:  

1.1 Житловий будинок в нежитловий, загальною площею 279,0 кв.м., по вул. 

Адреса, 26-в в м. Олевськ, який належить громадянці Особі, 1. 

1.2   Житловий будинок в нежитловий, загальною площею 269,9 кв.м., по вул. 

Адреса, 26-г в м. Олевськ, який належить громадянину Особі, 2. 

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 № 96 

від 29.05.2019 року 

Про переведення нежитлової   

будівлі в житлову 

 

 Розглянувши заяву громадянки Особи, 1, що проживає по вул. Адреса, 6 в 

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

Україні» 

 

ВИРІШИВ:  

1. Перевести нежитлову будівлю в житлову, загальною площею 134,9 кв.м., 

по бульвару Воїнів Афганців, 3 в м. Олевськ, який належить громадянці 

Особі, 1. 

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 № 97 

від 29.05.2019 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер квартири кв. 3 в житловому  будинку по вул. 

Адреса, 49 в с. Лопатичі Олевського району на кв. 2 по вул. Адреса,  49 в 

с. Лопатичі Олевського району, яка належить гр. Особі, 1.   

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

вул. Адреса, № 37-а в с. Сущани Олевського району на № 37 по вул. 

Лісова в с. Сущани Олевського району, яка належить гр. Особі, 2. 

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

вул. Адреса, 1-а в м. Олевськ на № 26-а по вул. Адреса в м. Олевськ, яка 

належить гр. Особі, 3. 

4. Присвоїти  адресний номер частині житлового будинку за адресою:  вул. 

Адреса, 19     м. Олевськ, а саме: вул. Адреса, 19  кв. 2, власником 58/100  

частини є Особа. 

5. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці площею 0,10 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:016:0153 вул. Адреса, 31 в м.Олевськ. 

6. 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 № 98 

від 29.05.2019 року 

 

Про встановлення    

дитячого майданчика 

 

 Розглянувши лист виконуючого обов’язки старости села Юрове Талаха 

Ігоря Васильовича, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

ВИРІШИВ:  

 

1. Надати дозвіл на встановлення дитячого майданчика на території 

дошкільного навчального закладу №35 «Пролісок» в с. Юрове. 

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 № 99 

від 29.05.2019 року 

 

Про надання дозволу на                                                   

розміщення реклами  

 

 Розглянувши заяву та надані документи ФОП Особи, 1, проживає за 

адресою: вул. Адреса, 24  в м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою міста та рішенням 

VІІ 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 ФОП Особи, 1 на розміщення зовнішньої реклами, 

рекламних щитів, розміром 2,0 м х4,0 м в кількості 4 шт. на межі 

земельної ділянки  по  вул. Київська, 5, 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 № 100 

від 29.05.2019 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає за адресою:  пров. Адреса, 8, м. 

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

Україні», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

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

централізованої мережі водопостачання будинку № 8 по пров. 

Володимирський 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 № 101 

від 29.05.2019 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення в.о. старости с. Рудня-Бистра Ратушинського 

Валентина Олексійовича, 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 в.о. старости с. Рудня-Бистра Ратушинському В.О. на зрізання 

двох тополь за адресою: вул. Л.Українки, 43, с. Варварівка.  

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 № 102 

від 29.05.2019 року 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасової  

споруди 

 

 Розглянувши заяви гр.  Особи, 1, що проживає по вул. Адреса, 22  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. Надати дозвіл Особі,1  на влаштування автобусної зупинки та 

реконструкцію торгівельного павільона на земельній ділянці по  вул. Свято-

Воздвиженській в м. Олевськ, згідно схеми, додається. 

2. Виконавцю робіт: 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

освітленням, двома урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

- заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно 

Закону України «Про відходи» та «Правил благоустрою території 

населених пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної громади», 

затверджених рішенням ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.01.2019 р. № 918.  

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Виконавцю робіт у місячний термін заключити договір особистого 

строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. 

5. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з  дня реєстрації паспорта прив’язки. 

6. Термін встановлення тимчасової споруди 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

Міський голова                       О.В. Омельчук 


