
                                                              
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 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 10.10.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г.Русин 

Секретар ради        В.О. Шейко 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 
 
Члени виконкому: Іванов А.Ю., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., 
Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., 

Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук В.А., 
Хомутовський А.В., Шибецький В.П., Чорна І.В. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про призначення  грошової компенсації за належні для отримання житлові  

приміщення, як дитині-сироті, з метою придбання житла  *****. 

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

 

2. Про звернення до голови Житомирської обласної адміністрації Бунечка 

В.І. щодо незадовільного стану дороги С-061602 Покровське-Журжевичі. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про призначення  грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення, як дитині-сироті, з метою придбання 

житла  *****. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

      / Рішення № 175 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 2. Про звернення до голови Житомирської обласної 

адміністрації Бунечка В.І. щодо незадовільного стану дороги С-061602 

Покровське-Журжевичі. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

      / Рішення № 176 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  № 175 

  

від 10.10.2019 року 

 

Про призначення  грошової компенсації 

за належні для отримання житлові  

приміщення, як дитині-сироті, 

з метою придбання житла  

***** 

        Враховуючи протокол №5 від 03.10.2019 року комісії  з визначення 

напрямів та об’єктів, на які у 2019 році буде спрямовано субвенцію з 

державного бюджету, на виконання пп.2 п.8 Порядку та Умов надання у 2019 

році  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа затверджених постановою КМУ від 15 листопада 2017 року №877 ( в 

редакції постанови   КМУ від 26 червня 2019 року №616), Закону України 

"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", керуючись пп.2п.а 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

     1.  Призначити грошову компенсацію за належні для отримання житлові 

приміщення, як дитині-сироті, з метою придбання житла ***** в розмірі 

322896,00 грн. ( триста двадцять дві тисячі вісімсот дев’яносто шість гривень 

00 коп.), згідно з розрахунком (Протокол комісії, розрахунок, рішення комісії 

додається). 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Якова Миколайовича. 

                                                                              

 

 

Міський голова                                                                            О.В.Омельчук  



                                                        

                                                        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 176 

  

від 10.10.2019 року 

 

Про звернення до голови 

Житомирської обласної 

адміністрації Бунечка В.І. 

щодо незадовільного стану 

дороги С-061602 Покровське- 

Журжевичі 

 

 

 Заслухавши звернення в.о.  старости с. Журжевиче Мусійчук М.Д. 

щодо незадовільного стану дороги С-061602 Покровське-Журжевичі, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Звернутись до голови Житомирської обласної адміністрації 

Бунечка В.І. щодо незадовільного стану дороги С-061602 Покровське-

Журжевичі Олевського району Житомирської області. 

 

 

 

Міський голова        О. В. Омельчук 

 


