
           

                                                                         
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 26.06.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

Секретар ради        В.О. Шейко 

    

Члени виконкому: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., Дубченко Є.Є., 

Дудар І.П., Іванов А.Ю., Ігнатюк А.О., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В.,  

Михалець М.В., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Рябой Є.М., Талах І.В., 

Тимощук В.А., Шибецький В.П. 

 

 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві засоби 

масової інформації 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. / 103. Про відшкодування витрат. 

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

міської ради. 

 

2. /104. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

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

міської ради. 

 

3. /105. Про перенесення місця голосування виборців вулиці Хлібна м. 

Олевськ з виборчої дільниці №180865 до виборчої дільниці №180863 у м. 

Олевськ Житомирської області. 

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

міської ради. 

 

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



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

міської ради. 

 

5. /107. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради. 

 

6. /108. Про відкриття інклюзивної групи в Олевському ЗДО №2 «Малятко» 

Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М.   – заступник міського голови. 

 

7. /109. Про відкриття інклюзивних груп в Жубровицькому ЗДО №15 

«Чебурашка» Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М.   – заступник міського голови. 

 

8. /110. Про відкриття логопедичної групи в Олевському центрі розвитку 

дитини №1 «Зірочка» Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М.   – заступник міського голови. 

 

9. /111. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над Скуміном Віктором 

Григоровичем. 

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

 

10. /112. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Павленка Миколи Вікторовича, 1978 року народження 

відносно малолітнього сина Павленка Богдана Миколайовича, 2010 року 

народження. 

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

 

11. /113. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Павленко Тетяни Леонідівни, 1974 року народження, 

відносно малолітнього сина Павленка Богдана Миколайовича, 2010 року 

народження. 

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

 

12. /114. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Павленка Валерія Анатолійовича,  1971 року 

народження відносно неповнолітньої дочки Павленко Діани Валеріївни, 

2002 року народження. 

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

 



13. /115. Про створення комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади Житомирської області. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

14. /116. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

15. /117. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

16. /118. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі  кафе-магазину 

«На перехресті». 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

17. /119. Про надання дозволу на  встановлення тимчасової споруди. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

18. /120. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

19. /121. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

20. /122. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

21. /123. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки тимчасової 

споруди. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

22. /124. Про надання дозволу на облаштування об’єкту благоустрою. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 



СЛУХАЛИ: 1. Про відшкодування витрат. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 19 

      / Рішення № 103 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» - 19 

      / Рішення № 104 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про перенесення місця голосування виборців вулиці 

Хлібна м. Олевськ з виборчої дільниці №180865 до виборчої дільниці 

№180863 у м. Олевськ Житомирської області. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 19 

      / Рішення № 105 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» - 19 

      / Рішення № 106 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

      / Рішення № 107 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про відкриття інклюзивної групи в Олевському ЗДО 

№2 «Малятко» Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М.   – заступник міського голови. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

      / Рішення № 108 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про відкриття інклюзивних груп в Жубровицькому 

ЗДО №15 «Чебурашка» Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М.   – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

      / Рішення № 109 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про відкриття логопедичної групи в Олевському центрі 

розвитку дитини №1 «Зірочка»  Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М.   – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 110 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про розгляд і затвердження подання до Олевського 

районного суду Житомирської області про призначення опікуна над 

Скуміном Віктором Григоровичем. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 111 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 24.06.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Павленка Миколи 

Вікторовича, 1978 року народження відносно малолітнього сина 

Павленка Богдана Миколайовича, 2010 року народження. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 112 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 20.02.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Павленко Тетяни 

Леонідівни, 1974 року народження, відносно малолітнього сина 

Павленка Богдана Миколайовича, 2010 року народження. 



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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 113 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 24.06.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Павленко Валерія 

Анатолійовича,  1971 року народження відносно неповнолітньої дочки 

Павленко Діани Валеріївни, 2002 року народження. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 114 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про створення комісії з питань  техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади Житомирської області. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 115 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. 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» - 21 

      / Рішення № 116 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 117 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі  

кафе-магазину «На перехресті». 



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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 118 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на  встановлення тимчасової 

споруди. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 119 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. 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» - 21 

      / Рішення № 120 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. 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» - 21 

      / Рішення № 121 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про взяття на квартирний облік громадян, що 

потребують покращення житлових умов. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 122 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки 

тимчасової споруди. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 123 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на облаштування об’єкту 

благоустрою. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 124 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 № 103 

від 26.06.2019 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  26 сесії 8 скликання міської ради від 26.04.2018 року, враховуючи  

витяг з протоколу від 11 квітня 2019 року № 3 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 

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 256,19 грн. за 

лікування Особи, 1, жителя с.Перга, вул.Адреса, 41. 

2. 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 256,19 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 № 104 

від 26.06.2019 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 25.06.2019 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 300,00 (триста) грн.  

1.1. Особі, 1, проживає по вул. Адреса, 23 с. Будки Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

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

2.1. Особі, 2, проживає 5-й пров. Леніна в с. Городківка Крижопільського 

району Вінницької області, на поховання брата; 

2.2. Особі, 3, проживає по вул. Адреса,3, кв. 2 в смт Дружба Олевського району, 

на поховання сина;  

2.3. Особі, 4, проживає по вул. Адреса, 8-а в с.Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на поховання матері; 

2.4. Особі, 5, проживає по вул. Адреса, 8 в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області, на поховання чоловіка; 

2.5. Особі, 6, проживає по вул. Адреса,,13 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на поховання сина; 

2.6. Особі, 7, проживає по вул. Адреса, 65 в с. Кам’янка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 



2.7. Особі, 8, проживає по вул. Адреса, 125 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.8. Особі, 9, проживає по вул. Адреса,  10 в с. Калинівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. кожному: 

3.1. Особі, 10, проживає по вул. Адреса, 6 кв. 8 в смт. Новоозерянка Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

3.2. Особі, 11, проживає по вул. Адреса,  4 в с. Майдан Олевського району, на 

лікування. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 6300 (шість тисяч триста) 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 № 105 

від 26.06.2019 року 

 

Про перенесення місця  

голосування виборців  

вулиці Хлібна м. Олевськ  

з виборчої дільниці №180865  

до виборчої дільниці №180863  

у м. Олевськ Житомирської області 

 

У зв’язку з численними зверненням жителів вулиці Хлібна м.Олевськ щодо 

незручностей у голосуванні на  виборчій дільниці №180865 у зв’язку з незручним 

географічним розташуванням, відповідно до постанови ЦВК від 19.01.2012 року  

№ 5 «Про вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для 

голосування», та відповідно до п. 5, 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 

Олевської райдержадміністрації з клопотанням про віднесення  вул. 

Хлібна у м. Олевськ до виборчої дільниці №180863 у м. Олевськ 

Житомирської області. 

 

2. 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 № 106 

від 26.06.2019 року 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости с. Копище 

Михальця Михайла Васильовича про представлення до звання «Мати-героїня» 

жительки села Особи, 1, подання виконуючої обов’язки старости с. Рудня 

Мойсієнко Марії Данилівни про представлення до звання «Мати–героїня»  

жительки с. Рудня Особи, 2, 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 Копище – Особі, , 17.07.1980 

року народження та жительці с. Рудня – Особі, 2, 04.11.1977 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 № 107 

від 26.06.2019 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 30.05.2019 № 139 «Про відзначення  донорів Олевської ОТГ»;  

- від 03.06.2019 № 142 «Про нагородження  до Днів села»; 

- від 10.06.2019 №145 «Про відзначення медичних працівників»; 

- від 12.06.2019 № 151 «Про нагородження  до Днів села». 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 30.05.2019    № 139  

Про відзначення   

донорів Олевської ОТГ  

 

З нагоди відзначення «Всесвітнього Дня донора крові» та враховуючи лист 

головного лікаря КУ «Олевська центральна лікарня» Казюка О.В. від 29.05.2019 

року № 785/05-7:  

1. Відзначити  грамотами та грошовими винагородами по 200 (двісті) гривень 

кожному наступних донорів Олевської ОТГ: 

1.1. Ушко Володимир Іванович  -заступник військового комісара 

Олевського РВК (105 кроводач) 

1.2. Градовий Володимир Петрович – приватний підприємець                     

(29 кроводач)  

1.3. Осипчук Олександр Васильович – начальник караулу ОДПРЧ                 

(22 кроводачі) 

1.4. Ліпей Оксана Михайлівна - молодший медичний працівник КУ 

«Олевська РЛ» (21 кроводача) 

1.5. Гілюк Катерина Адамівна – медична сестра КУ «Олевська РЛ»           

(20 кроводач) 

2. Начальнику бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру 

міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча) 

грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 03.06.2019 № 142  

Про нагородження   

до Днів села  

 

  З нагоди святкування Дня села Журжевичі та села Сердюки за високий 

професіоналізм та сумлінну працю: 

 

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

кожному з наступних жителів Олевської ОТГ: 

1.1. НОВАК Наталія Анатоліївна – медичний працівник (с.Журжевичі) 

1.2. КОНДРАТОВЕЦЬ Марія Іванівна – завідуюча відділенням пошти 

с.Журжевичі 

1.3. СОРОКА Тамара Анатоліївна – медична сестра ФП с.Сердюки 

1.4. ПАНЕЧКО Віра Іванівна – вчитель української мови та літератури 

с.Сердюки 

 

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. 

 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук  

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 10.06.2019 №145  

Про відзначення 

медичних працівників  

 

  З нагоди відзначення Дня медичного працівника:  

 

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

кожному з наступних медичних працівників Олевської ОТГ, а саме: 

1.1. ЗИНКОВЕЦЬ Надія Олександрівна – медична сестра ЗПСМ 

с.Варварівка 

1.2. ДМИТРУК Наталія Володимирівна – фельдшер с.Корощино 

1.3. МИДЛОВЕЦЬ Діана Олександрівна – діловод КП Олевського 

ЦПМД 

1.4. ЮРКОВЕЦЬ Оксана Вікторівна – старша медична сестра КП 

Олевського ЦПМД 

1.5. БАСЮК Ніна Адамівна – головна медична сестра КП Олевського 

ЦПМД 

1.6. БЕРЛІНОВА Юлія Василівна – реєстратор КП Олевського ЦПМД 

1.7. КУРИЛЬЧУК Світлана Володимирівна – лікар ЗПСМ 

1.8. ПОНОМАРЕНКО Алла Станіславівна – лікар-педіатр 

1.9. СКУМІН Валентина Степанівна – фельдшер с.Хочине 

1.10. БОНДАРЧУК Альона Вікторівна – медична сестра ЗПСМ с.Будки 

1.11. ГЕРГАЛО Олена Миколаївна – молодша медична сестра 

хірургічного відділення 

1.12. ХЛАНЬ Людмила Петрівна – медична сестра хірургічного 

відділення 

1.13. ПОКАЛЬЧУК Любов Володимирівна – медична сестра 

поліклінічного відділення 

1.14. ШИМКО Лариса Іванівна – лікар-офтальмолог 

1.15. РЕНКАС Ірина Миколаївна – медична сестра приймального 

відділення 



1.16. ВАКУЛІНА Надія Артемівна – старша медична сестра 

терапевтичного відділення 

1.17. ТКАЧУК Юлія Броніславівна – маніпуляційна медична сестра 

1.18. МИХАЙЛЕНКО Олена Андріївна – старша медична сестра ПІТ 

1.19. ГАЙЧЕНЯ Галина Францівна – медична сестра ЛОР відділення 

1.20. ПОНОМАРЕНКО Алла Миколаївна – фельдшер-лаборант КДЛ 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 4000,00 грн. 

(чотири тисячі) за рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                                  О.В.Ніколайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 12.06.2019 № 151  

Про нагородження   

до Днів села  

 

  З нагоди святкування Дня села Кишин та села Юрове за високий 

професіоналізм та сумлінну працю: 

 

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

кожному з наступних жителів Олевської ОТГ: 

1.1. КИРИЛЬЧУК Тетяна Григорівна – пенсіонер, працівник зв’язку 

(с.Юрове) 

1.2. ТУРОВЕЦЬ Петро Іванович – пенсіонер, працівник лісового 

господарства (с.Юрове) 

1.3. ГЕРГАЛО Олександр Володимирович – зубний лікар (с.Кишин) 

1.4. СТОЦЬКА Олена Степанівна – листоноша (с.Кишин) 

1.5. КОВАЛЬЧУК Галина Василівна – завуч Кишинської ЗОШ 

1.6. РУДА Катерина Петрівна – сестра-господиня Кишинського 

стаціонарного відділення 

 

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. 

 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                         О.В.Ніколайчук 

 



                                                                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 108 

від 26.06.2019 року 

 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Олевському ЗДО №2 «Малятко» 

Олевської міської ради 

 

            Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 Положення 

про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630 (зі змінами) та з метою створення 

оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних групах, у зв’язку із 

зверненням батьків та висновком комплексної психолого-педагогічної оцінки 

«Інклюзивно-ресурсного центру» Олевської міської ради, керуючись Законом 

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

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Олевського ЗДО №2 «Малятко» інклюзивну групу з 

1.09.2019 року. 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця. 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини 

дошкільного закладу. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

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 № 109 

від 26.06.2019 року 

 
Про відкриття інклюзивних груп 

в Жубровицькому ЗДО №15 «Чебурашка» 

Олевської міської ради 

 

        Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 Положення 

про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630(зі змінами), та з метою створення 

оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних групах, у зв’язку із 

зверненням батьків та висновком комплексної психолого-педагогічної оцінки 

«Інклюзивно-ресурсного центру», керуючись Зконом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Жубровицького ЗДО №15 «Чебурашка» 2 (дві) інклюзивні 

групи з 1.09.2019 року. 

2. Ввести 1 штатну одиницю посаду асистента вихователя на кожну вікову 

групу. 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини 

дошкільного закладу. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

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 № 110 

від 26.06.2019 року 

 
Про відкриття логопедичної групи 

в Олевському центрі розвитку  

дитини №1 «Зірочка» Олевської 

міської ради 

 

        Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо якості надання 

освітніх послуг, на підставі висновків комплексно-діагностичної оцінки 

інклюзивно-ресурсного центру Олевської міської ради та звернень батьківської 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Олевського центру розвитку дитини №1 «Зірочка» 

логопедичну групу з 1.09.2019 року. 

2. Ввести 1 штатну одиницю вчителя-логопеда. 

3. Завідуючій дошкільним закладом привести штатний розпис у 

відповідність до Типових штатних нормативів. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

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 № 111 

від 26.06.2019 року 

 
Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення опікуна над  

Особою, 1 

 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення Особи, 1, 24.09.1963 року народження, проживає по вулиці 

Адреса,1 с. Перга, Олевського району Житомирської області, опікуном над 

Особою, 2, 18.09.1954 року народження, зваживши на те, що Особа, 1 на даний 

час без жодного примусу та виключно із власного бажання опікується Особою, 

2, який є його рідним братом, враховуючи те, що опікун призначається 

переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, керуючись 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 60 Цивільного 

Кодексу України, п.4 ст. 63 Цивільного Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість призначення 

опікуном Особу, 1, 24.09.1963 р.н. над Особою, 2, 18.09.1954 р.н., (додається) 

 

 

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 

 

        До Олевського районного  

        суду 

 

ПОДАННЯ 

      від 24 червня 2019 року 

 

 Орган опіки та піклування Олевської міської ради, зважаючи на те, що суд, 

відповідно до ст. 60 ЦК України встановлює опіку над фізичною особою у разі 

визнання її недієздатною, просить про можливість призначити Особу, 1 

24.09.1963 року народження, що проживає у с. Перга по вул. Адреса, 1, опікуном 

над Особою, 2, 18.09.1954 року народження, враховуючи те, що він є його братом 

і Особа, 1 без жодного примусу та виключно з власного бажання опікується ним, 

а відповідно до норм чинного законодавства (п.4 ст. 63 Цивільного Кодексу 

України) опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними 

та можливості особи виконувати обов’язки опікуна. 

 

 

 

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 № 112 

від 26.06.2019 року 

 
Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Особи, 1,   

1978 року народження, відносно малолітнього сина 

Особи,2, 2010 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 27.03.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи,1, 

11.05.1978 року народження, відносно малолітнього сина  Особи, 2, 10.05.2010 

року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 24.06.2019 

року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про 

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

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від 

24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи,1, 

11.05.1978 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 



  
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 24.06.2019 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи,1, 11.05.1978 року 

народження відносно малолітнього сина 10.05.2010 року народження 

 

Розглянувши питання щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків Особою, 1, 1978 року народження у відношенні до малолітнього сина 

Особо, 2, 2010 року народження. Враховуючи рекомендації опікунської ради від 

24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 

11.05.1978 року народження, відносно малолітнього сина Особи, 2, 10.05.2010 

року народження, у зв’язку з тим, що з 12.09.2015 року дитина перебуває на 

обліку служби у справах дітей як така, що проживає в складних життєвих 

обставинах, так як батько, Особа, 1, 1978 р.н., не працює, не має належних умов 

для проживання. Відповідними службами проводилась профілактична робота, 

однак результатів не дала. Дитина проживає разом з матір’ю, батько не утримує 

фінансово дитину та не має можливості належно виконувати батьківські 

обов’язки. 

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

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного кодексу 

України, орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських  

прав Особу, 1, 1978 року народження відносно його малолітнього сина Особи, 2, 

10.05.2010, року народження.  

 

 

 

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 № 113 

від 26.06.2019 року 

 
Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Особи, 1,  

1974 року народження, відносно малолітнього сина 

Особи, 2, 2010 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 

04.02.1974 року народження, відносно малолітнього сина  Особи, 2, 10.05.2010 

року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 20.02.2019 

року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про 

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

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від 

20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 

04.02.1974 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради  Осипчука 

Я.М. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

  



  
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 20.02.2019 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 04.02.1974 року 

народження, відносно малолітнього сина Особи, 2, 10.05.2010 року 

народження 

 

Розглянувши лист КУ «ЦСССДМ» щодо неналежного виконання 

батьківських обов’язків Особою, 1, 1974 року народження, у відношенні до 

малолітнього сина Особи, 2, 2010 року народження. Враховуючи рекомендації 

опікунської ради від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Особи, 1, 04.02.1974 року народження, відносно її малолітнього сина Особи, 

2, 10.05.2010 року народження, у зв’язку з тим, що з 12.09.2015 року дитина 

перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що проживає в складних 

життєвих обставинах так як мати, Особа, 1, 1974 р.н., схильна до зловживання 

алкогольними напоями. Відповідними службами проводилась профілактична 

робота, однак результатів не дала. 

Питання неналежного виконання батьківських обов’язків не одноразово 

виносилось на розгляд органу опіки та піклування Олевської міської ради, були 

надані рекомендації щодо створення належних умов для проживання дитини та 

проходження лікування матір’ю від алкогольної залежності, однак Особа, 1 через 

деякий час знов розпочала зловживала алкогольними напоями та не займалась 

вихованням дитини. Богдан часто пропускає навчання в школі, має неохайний 

вигляд. 

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

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного кодексу 

України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських 

прав Особу, 1, 04.02.1974 р. н., відносно її малолітнього сина Особи, 2, 10.05.2010 

р. н.  

 

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 № 114 

від 26.06.2019 року 

 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Особи, 1,   

1971 року народження, відносно неповнолітньої дочки 

Особи, 2, 2002 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 

19.03.1971 року народження, відносно неповнолітньої дочки Особи, 2, 29.05.2002 

року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 24.06.2019 

року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про 

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

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від 

24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 

19.03.1971 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



  
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 24.06.2019 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 19.03.1971 року 

народження, відносно неповнолітньої дочки Особи, 2, 29.05.2002 року 

народження 

 

Розглянувши питання щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків Особою, 1, 1971 року народження, у відношенні до неповнолітньої 

дочки Особи, 2, 2002 року народження. Враховуючи рекомендації опікунської 

ради від 24.06.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 

1, 19.03.1971 року народження, відносно неповнолітньої дочки Особи, 2, 

29.05.2002 року народження. У зв’язку з тим, що дитина перебуває на обліку 

служби у справах дітей, як така, що проживає в складних життєвих обставинах, 

так як батько неналежно виконує батьківські обов’язки, не працює. 

Відповідними службами проводилась профілактична робота, однак результатів 

не дала. Дитина навчається та проживає в ДНЗ «Малинський професійний 

ліцей», батько не спілкується з дитиною, не цікавиться успіхами у навчанні, не 

утримує фінансово, самоусунувся від виконання батьківських обов’язків. 

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

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного кодексу 

України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських 

прав Особу, 1, 19.03.1971 року народження відносно його неповнолітньої дочки 

19.03.2002 року народження.  

 

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 № 115 

від 26.06.2019 року 

 

Про створення комісії з питань                                                                         

техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій Олевської 

міської об'єднаної територіальної 

громади Житомирської області 

 

 

 Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно підпункту 3, пункту 2 статті 6 Кодексу 

цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2015 року № 409 «Про затвердження Типового Положення про регіональну та 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій», з метою забезпечення техногенно-екологічної  безпеки, захисту 

населення і території міської об'єднаної територіальної громади від наслідків 

надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 

реагування на них,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Створити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Олевської міської об'єднаної територіальної громади Житомирської 

області та затвердити її посадовий склад (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Олевської міської об'єднаної територіальної громади 

Житомирської області (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

Міський голова                                                                             О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 26.09.2019 № 115 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань т ехногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Олевської міської об'єднаної територіальної громади 

Житомирської області 

 

Міський голова - голова комісії 

 

Заступник міського голови - перший заступник голови 

комісії 

 

Начальник Олевського районного сектору 

Управління  ДСНС України в Житомирській 

області 

 

- заступник голови комісії  

(за згодою) 

 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та цивільного 

захисту населення управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого апарату 

міської ради 

 

- відповідальний секретар 

комісії 

 

Члени комісії 

 

Начальник управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого апарату міської ради 

 

Начальник фінансового відділу виконавчого апарату міської ради 

 

Начальник відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого апарату міської ради 

 

Спеціаліст І категорії загального відділу  по роботі з громадськістю та ЗМІ 

виконавчого апарату міської ради 

 

Головний лікар некомерційного комунального підприємства "Олевський центр 

первинної медичної допомоги" Олевської міської ради 

 

Головний лікар комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради  

 



Продовження додатка 

 

Начальник відділу культури Олевської міської ради 

 

Начальник Олевського  міжрайонного управління водного господарства (за 

згодою) 

 

Начальник Олевського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (за згодою) 

 

Начальник Олевської метеостанції (за згодою) 

 

Начальник станційно - лінійної дільниці № 3 районного центру  телекомунікації 

№ 211 м. Коростень Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 

 

Олевський районний військовий комісар (за згодою) 

 

Начальник Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою) 

 

Старший майстер Олевської дільниці Коростенського відділення ПАТ 

«Житомиргаз» (за згодою) 

 

Начальник Олевського району електричних мереж ПАТ «Енергопостачальна 

компанія Житомиробленерго»  (за згодою) 

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 26.06.2019 № 115 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Олевської міської об'єднаної територіальної громади 

Житомирської області 

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області 

(далі - комісія) є постійно діючим органом, для координації діяльності 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-

екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 

також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Державної та регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням. 

3. Основними завданнями комісії є: 

1) координація діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної із: 

функціонуванням міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту; 

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в 

умовах такої ситуації; 

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання 

гуманітарної допомоги; 

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 

визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів; 

організацією та здійсненням: 

- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 

- заходів з евакуації (у разі потреби); 

- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту 

населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


вжиттям заходів до забезпечення готовності міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах 

надзвичайної ситуації та в особливий період; 

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про 

розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

забезпеченням: 

- живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час 

реагування на надзвичайну ситуацію; 

- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час 

виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та 

організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної 

газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України; 

 - безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового 

зв’язку та всіх видів електричного зв’язку; 

- санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  місцевого рівня; 

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних 

засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних 

і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших 

трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо; 

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають 

під час: 

функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту; 

здійснення заходів: 

- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та 

безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і 

оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та 

навколишнього природного середовища; 

4) підвищення ефективності діяльності, підприємств, установ та організацій під 

час реагування на надзвичайну ситуацію. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) у режимі повсякденної діяльності: 

здійснює координацію щодо  розроблення і виконання цільових  програм, 

здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної 

безпеки; 

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування 

господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження 

національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації; 



бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 

використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку 

державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, 

системи цивільного захисту; 

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних 

захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових 

отруєнь населення. 

2) у режимі підвищеної готовності: 

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та 

контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій 

і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями 

населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них 

територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її 

масштабів; 

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і 

територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого 

функціонування господарських об’єктів; 

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації місцевого рівня; 

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів 

реагування на надзвичайну ситуацію; 

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та 

матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та 

ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів; 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил 

та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги 

населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації  місцевого 

рівня; 

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні 

рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 

використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів 

і запасів; 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт у небезпечних районах; 

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує 

визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і  

населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації  місцевого рівня; 

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 

природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 



приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, 

класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС 

зазначених матеріалів; 

вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію 

про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її 

розвитку; 

4) у режимі надзвичайного стану: 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та 

сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з 

вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про 

правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових 

актів; 

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і 

здоров’я громадян; 

5. Комісія має право: 

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (місцева комісія); 

заслуховувати інформацію керівників, підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення; 

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, 

необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками); 

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення 

надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до 

адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її 

виникненні. 

6. Головою комісії є міський голова. 

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням 

перший заступник та за відсутності першого заступника - заступник голови. 

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови. 

Посадовий склад комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради, на 

основі пропозицій міської ради, підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату. 

7. Голова комісії має право: 

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або 

ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та 

інші сили і засоби відповідно до законодавства; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14


приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію; 

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили 

вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її 

наслідків; 

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови комісії; 

визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі 

комісії). 

8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, 

скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є 

відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства міської ради. 

9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три 

місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі 

загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття 

невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно. 

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу 

комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті 

комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається 

до протоколу засідання. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

відповідальним секретарем комісії. 

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для 

виконання міською радою, підприємствами, установами та організаціями, 

розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за 

основним місцем роботи. 

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх 

спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні 

надзвичайної ситуації покладається на міську раду. 

13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням. 

 

 

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 № 116 

від 26.06.2019 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  житловому  будинку, який розташований за 

адресою: вул. Житомирська № 89-а в с. Кишин Олевського району на № 89 

по вул. Житомирська в с. Кишин Олевського району, який належить гр. 

Особі, 1.   

2. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці площею 3,2246 га, кадастровий 

номер 1824484002:04:001:0001 – вул. Кишинська, 2 в с. Болярка 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 № 117 

від 26.06.2019 року 

 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету 

Враховуючі матеріали бюро технічної інвентаризації по житловому 

будинку,  керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 29.05.2019 року № 97 «Про зміну та присвоєння адресних номерів», 

шляхом викладення п. 3 у наступній редакції:  

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

Зоряна, 2 в м. Олевськ на вул. Ціолковського, 26-а в м. Олевськ, яка належить гр. 

Особі, 1».  

 

 

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 № 118 

від 26.06.2019 року 

 

Про встановлення режиму роботи 

об’єкта торгівлі  кафе-магазину 

«На перехресті» 

 

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

адресою: вул. Адреса, буд. 92, м. Олевськ, а також  подані документи,  керуючись 

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

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фізичній особі-підприємцю Особі, 1 графік роботи  кафе-

магазину «На перехресті», загальною площею 64,1 м2 (торгівельна площа 

– 58,0 м2), який розташований за адресою:  вул. Свято-Миколаївська, 

буд.92, м. Олевськ, Олевський район, Житомирська область для здійснення 

торгово-виробничої  діяльності, а саме: 

                                                          щоденно: з 0800 до 2200; 

                                                          час перерви: без перерви; 

                                                 вихідні дні: без вихідних. 

2. ФОП 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 N 

4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП: 

3.1.  оформити працівників  згідно вимог  чинного законодавства; 

3.2. забезпечити прилеглу до торгової точки територію належним освітленням та 

урнами для сміття. 

4.Попередити ФОП Саковця Сергія Івановича  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 № 119 

від 26.06.2019 року 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасової  

споруди 

 

 Розглянувши заяви ФОП Ковальчука Назара Володимировича, проживає 

по пров. Адреса, 15 в м. Олевськ, ФОП Бабича Василя Олексійовича, проживає 

по вул. Адреса, 5 в с. Кишин Олевського району, 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», наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  від 

21.10.2011 року № 244,   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

Надати дозвіл:  

- ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу на розміщення тимчасової  споруди 

для провадження підприємницької діяльності, кіоску, площею 4,0 м. кв. на 

земельній ділянці по  пров. Промисловому  на території лікарні в м. Олевськ, 

схема додається; 

- ФОП Бабичу Василю Олексійовичу на розміщення 5-ти  зблокованих 

тимчасових  споруд площею 30 м. кв. кожна,  для  провадження підприємницької 

діяльності  на земельній ділянці по  вул. Житомирська, 57 в с. Кишин  Олевського 

району, схема додається. 

  2. Виконавцям робіт ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу, ФОП Бабичу 

Василю Олексійовичу: 

-   виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

освітленням, урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасових споруд території; 

- забезпечити до тимчасових споруд водопостачання та водовідведення;  

- 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 тимчасових споруд. 



4. Виконавцю робіт ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу у місячний 

термін заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення 

тимчасової споруди. 

5. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

6. Термін встановлення тимчасових споруд 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 120 

від 26.06.2019 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви голови органу самоорганізації населення вуличного 

комітету «Зірковий Олевськ», гр. Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 45 

кв. 2 м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних мешканцям вуличного комітету 

«Зірковий Олевськ». 

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

централізованої мережі водопостачання будинку № 3-а по вул. Промислова 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 № 121 

від 26.06.2019 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення в.о. старости с. Кишин Тимощука Василя 

Адамовича, 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», відповідно акту обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 12.06.2019 № 23, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл в.о. старости с. Кишин Тимощуку В.А. на зрізання двадцяти 

тополь, десяти сосен, семи лип в парковій зоні с. Кишин Олевського району. 

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 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 № 122 

від 26.06.2019 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

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

Адреса, 61, с. Тепениця Олевського району Житомирської області, керуючись 

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

36, 39 Житлового кодексу України, пп 7 п.13 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік гр. Особу, 1, 1996 р.н. та внести в списки на 

отримання житла до загальної черги громадян, що потребують поліпшення  

житлових умов.  

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 № 123 

від 26.06.2019 року 

 

Про продовження термінів дії  

паспортів прив'язки тимчасової споруди 

 

 Розглянувши заяви ФОП Катинського Володимира Івановича, проживає по 

пров. Адреса, 3 в с.Журжевичі, Олевського району, ФОП Незванова Івана 

Івановича, проживає по вул. Адреса, 47-Д в м.Олевськ, ФОП Ткача Денис 

Іванович, проживає по вул. Адреса, 6 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: 

1.1. Паспорта прив'язки “Група тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності” від 04.06.2014 року  №12 по  вул. 

Промислова, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Катинському 

Володимиру Івановичу; 

 

1.2. Паспорта прив'язки “Тимчасової споруди для  провадження 

підприємницької діяльності” від 03.09.2013 року №24  по  вул. Свято- 

Воздвиженська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Незванову Івану 

Івановичу; 

 

1.3. Паспорта прив'язки “Тимчасова споруда для  провадження 

підприємницької діяльності” від 07.07.2016 року №5 по вул. Набережна, 

м.Олевськ, Житомирської області ФОП Ткачу Денису Івановичу; 

 

1.4. Підприємцям: ФОП Катинському В.І,  ФОП Незванову І.І., ФОП Ткачу 

Д.І.: 

- 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 № 124 

від 26.06.2019 року 

 

Про надання дозволу на 

облаштування об’єкту благоустрою 

   Керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  

виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на облаштування об’єкту благоустрою «Берегової зони в 

районі Свято-Миколаївської церкви». 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

  

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

