
                                                       
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 01.11.2019 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: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Горпиніч Н.А., Дударь І.П., 
Ігнатюк А.П., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., Кравченко 
М.М., Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., 
Розе О. Р., Рябой Є.М., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук В.А., 
Хомутовський А.В., Хомутовська О.М., Чорна І.В. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади за 9 місяців  2019 року. 

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

 

 2. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської ОТГ. 

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

ради. 

 

3. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

ради. 

 

4. Про затвердження протоколу підсумків конкурсу на кращу проектну 

пропозицію створення скульптурної композиції, присвяченої Олевській 

республіки та Тарасу Бульбі-Боровцю. 



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

ради. 

 

5. Про затвердження клопотання Олевської міської ради від 29.10.2019 року 

щодо влаштування  до КУ «Новоборівського психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної ради *****. 

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

 

6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про зміну опікуна над недієздатною особою *****. 

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

 

7. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі (тимчасової споруди). 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності.  

 

8. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «Олевському орендному 

підприємству теплових мереж». 

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

 

9. Про надання дозволу на збір вихідних даних  

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

 

10. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному обліку. 

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

 

11. Про надання житлового будинку за договором найму соціального житла 

дитині-сироті Козловець К.О. 

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

 

12. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення 

житлових умов. 

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

 

13. Про відмову у передачі  житлового будинку у приватну власність.  

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

 

14. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов. 

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

 

15. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  

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

 



16. Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Стовпинської сільської ради від 18.11.2010р. №55 «Про надання соціального 

житла». 

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

 

17. Про надання житлового будинку  комунальної власності в с.Стовпинка. 

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

 

18. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

19. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

20. Про присвоєння звання мати-героїня жителькам Олевської ОТГ. 

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

міської ради. 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців  2019 року. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 177 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» - 26 

      / Рішення № 178 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» - 26 

      / Рішення № 179 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження протоколу підсумків конкурсу на кращу 

проектну пропозицію створення скульптурної композиції, присвяченої 

Олевській республіки та Тарасу Бульбі-Боровцю. 

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

ради. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 180 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження клопотання Олевської міської ради від 

29.10.2019 року щодо влаштування  до КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної ради  гр. ******. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 181 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського 

районного суду Житомирської області про зміну опікуна над недієздатною 

особою ******. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 182 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі 

(тимчасової споруди). 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 183 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 184 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на збір вихідних даних  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 185 додається/ 



 

 СЛУХАЛИ: 10. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 186 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 11. Про надання житлового будинку за договором найму 

соціального житла дитині-сироті Козловець К.О. 

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

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 187 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 12. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 188 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 13. Про відмову у передачі  житлового будинку у приватну 

власність.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 189 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 14. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, що 

потребують покращення житлових умов. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 190 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 15. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 



      / Рішення № 191 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 16. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету Стовпинської сільської ради від 18.11.2010р. №55 

«Про надання соціального житла». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 192 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 17. Про надання житлового будинку  комунальної власності в 

с.Стовпинка. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 193 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 194 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 195 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння звання мати-героїня жителькам 

Олевської ОТГ. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 26 

      / Рішення № 196 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 № 177 

від 01.11.2019 року 

 

Про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за 9 місяців  2019 року  

  
       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського 

бюджету  Олевської міської об’єднаної територіальної  громади за 9 місяців 

2019 року,  відповідно  до  статті  28  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Інформацію  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за  9 місяців 2019 року  взяти  до відома. 

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

територіальної громади за  9 місяців 2019 року,   згідно з додатком,  подати на 

розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови. 

  
 

 

Міський голова                                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D0%92%D0%9A%202016%20-%2010.01.2017.xls


 

Звіт 

про виконання міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2019 року 

 

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

інформує про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за  9 місяців 2019 року  за доходами (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) у сумі 223 330,8 тис. грн. та видатками – 198 870,4 

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

в сумі 212 626,2 тис.грн., за видатками – 180 209,4 тис.грн.; спеціальний фонд 

за доходами в сумі 10 704,6 тис.грн., за видатками – 18 661,0 тис. грн., із них 

доходи загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) виконано на 101,79 відсотків.  
Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року виконано 

на 95,24 відсотків, /план 189 218,4 тис. грн., факт 180 209,4 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 118 219,6 тис. грн. при плані 123 909,9 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 5 437,5 тис. грн. при плані 6 003,2  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  7 004,1 тис. грн. при плані  7 449,0  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 1 315,1 тис. грн. при плані 

1 662,1 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  14 747,8 тис. грн. при плані  

14 780,8  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  24 666,9 тис. грн. при плані  26 112,9  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  4 723,5 тис. 

грн. при плані 4 855,8 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  3 121,1 тис. грн. при плані 

3 290,8 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, 

резервний фонд, заходи з територіальної оборони, обслуговування місцевого 

боргу, охорона навколишнього природного середовища та ін.)  касові видатки 

склали 323,8 тис. грн. при плані 503,9  тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 650,0 тис. грн. при 

плані 650,0 тис. грн.  

 

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.10.2019 

року відсутня. 

 

     Детальна інформація в розрізі кодів доходів та кодів програмної 

класифікації додатків у формі таблиці 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 № 178 

від 01.11.2019 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 28.10.2019 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. ******, проживає по вул. ******, 17 в с. Варварівка Олевського району, на 

лікування; 

1.2. ******, проживає по вул. ******, 5, кв. 1 в м. Олевськ,  на лікування; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 15 в с. Жубровичі Олевського району, на 

лікування. 

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

2.1. ******, проживає по вул. ******, 5 в м. Олевськ, на лікування. 

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

3.1. ******, проживає по вул******, 56 в с. Кам’янка Олевського району, на 

лікування; 

3.2. ******, проживає по вул. ******, 11-а в м. Олевськ, на лікування; 



3.3. ******, проживає по вул. ******, 4, кв. 84 в м. Олевськ, на лікування; 

3.4. ******, проживає по вул. ******, 9 в с. Соснівка Олевського району, на 

лікування; 

3.5. ******, проживає по вул. ******, 4-а в с. Журжевичі Олевського району, на 

лікування; 

3.6. ******, проживає по вул. ******, 10  в м. Олевськ, на лікування; 

3.7. ******, проживає по вул.  ******, 2, кв. 19 в м. Олевськ, на лікування; 

3.8. ******, проживає по вул. ******, 24 в с. Устинівка Олевського району, на 

лікування; 

3.9.  ******, проживає по вул. ******, 38-а, кв. 13 в м. Олевськ, на лікування; 

3.10. ******, проживає по вул. ******, 77 в с. Кишин  Олевського району, на 

лікування; 

3.11. ******, проживає по вул. ******, 9-а в м. Олевськ, на лікування; 

3.12. ******, проживає по вул. ******, 8 в м. Олевськ, на лікування; 

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

поховання громадян: 

4.1. ******, проживає по вул. ******, 5 в м. Олевськ, на поховання сина; 

4.2. ******, проживає по вул. ******, 40 в с. Сущани Олевського району, на 

поховання на чоловіка; 

4.3. ******, проживає по вул.  ******, 4 в с. Млинок Олевського району, на 

поховання сина; 

4.4. ******, проживає по вул. ******, 12 в с. Кишин Олевського району, на 

поховання матері; 

4.5. ******, проживає по вул. ******, 12 в с. Хочине Олевського району, на 

поховання сестри; 

4.6. ******, проживає по вул. ******, 5, кв. 6  в смт Новоозеряни Олевського 

району, на поховання сестри; 

4.7******, проживає по вул. ******, 9 в м. Олевськ, на поховання родича; 

4.8. ******, проживає по вул. ******, 5 в с. Сущани Олевського району, на 

поховання матері. 

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

5.1. ******, проживає по вул. ******, 14 в м. Олевськ, у зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

5.2. ******, проживає по вул. ******, 3, кв. 15, на лікування; 

5.3. ******, проживає по вул. ******, 33 в с. Андріївка Олевського району, на 

лікування; 

5.4. ******, проживає по вул. ******, 14 в с. Михайлівка Олевського району, на 

лікування сина; 

5.5. ******, поживає по вул. ******, 37 в с. Корощине Олевського району, на 

лікування; 

5.6. ******, проживає по вул. ******, 1 в с. Кишин Олевського району, на 

лікування; 

5.7. ******, проживає по вул. ******, 11 в с. Тепениця Олевського району, на 

лікування; 

5.8. ******, проживає по вул. ******, 48 в с. Кишин Олевського району, на 

лікування; 



5.9. ******, проживає по вул. ******, 10 в с. Кишин Олевського району, на 

лікування. 

 

6. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

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

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2019 рік. 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

                                           



                                                                                                                             

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 179 

від 01.11.2019 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 27.09.2019    № 247 «Про відзначення Дня похилого віку»;  

- від 02.10.2019    № 256 «Про нагородження  до Дня працівника освіти»; 

- від 07.10.2019 № 259 «Про нагородження до Дня села»; 

- від 07.10.2019  № 265 «Про нагородження до «Дня захисника Вітчизни»; 

- від 18.10.2019  № 271 «Про нагородження  до Дня працівника соціальної 

сфери»; 

- від 21.10.2019  № 277 «Про нагородження до Дня автомобіліста». 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 21.10.2019  № 277 

 

Про нагородження до  

Дня автомобіліста 

 

 

 У зв’язку з відзначенням Дня автомобіліста 28 жовтня 2019 року, 

розглянувши лист директора товариства з додатковою відповідальністю «Рім-

Богдан» Шибецького В.П., та лист директора ТДВ «Олевське ШБУ №42» 

Кравченка М.К.: 

1. Нагородити подяками та грошовими винагородами в сумі 200,00 (двісті) 

грн. кожному з наступних працівників ТДВ «Рім-Богдан» та ТДВ «Олевське 

ШБУ №42»: 

1.1. Ковальчук Василь Данилович - водій;  

1.2. Стельмах Володимир  Юхимович  - водій; 

1.3. Тимощук Петро Іванович - водій; 

1.4. Васильчук Світлана 

Володимирівна 

1.5. Козловець Наталія Сергіївна 

1.6. Горпинич Сергій Михайлович 

1.7. Хоречко Ігор Васильович 

- диспечер-касир; 

- технічний працівник; 

- машиніст автокрана; 

- машиніст асфальукладача. 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

1400,00 (одна тисяча чотириста) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                          О.В.Ніколайчук 

 
 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 18.10.2019     № 271 

 

Про нагородження   

до Дня працівника соціальної сфери 

 

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

свята Дня працівника соціальної сфери: 

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

кожному наступних працівників соціальної сфери Олевської ОТГ: 

1.1. Дубровець Катерина Миколаївна – фахівець із соціальної роботи; 

1.2. Ходаківська Людмила Григорівна – головний спеціаліст УП та 

СЗН; 

1.3. Павлюк Наталія Миколаївна – головний спеціаліст служби у 

справах дітей Олевської РДА; 

1.4. Михайленко Юлія Миколаївна – провідний спеціаліст відділу 

обслуговування громадян Олевського відділення ПФУ; 

1.5. Помін Тетяна Іванівна – заступник директора-начальника відділу 

соціальної роботи Олевського КУ «Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді»; 

1.6. Гребенчук Валентина Володимирівна – бухгалтер КУ «Олевський 

міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю»; 

1.7. Рубанська Олена Сергіївна – вчитель-реабілітолог КУ «Олевський 

міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю»; 

1.8. Тимощук Ольга Олександрівна – фізичний реабілітолог КУ 

«Олевський міський центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю»; 

1.9. Гарбар Лариса Миколаївна – секретар керівника КУ «Олевський 

міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю»; 

1.10. Рудницький Микола Володимирович – провідний юрисконсульт 

Олевської районної філії Житомирського обласного центру 

зайнятості. 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

2000,00 (дві тисячі) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

Перший заступник  

міського голови                                                                          О.В.Ніколайчук 



                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 07.10.2019  № 265 

 

Про нагородження 

до «Дня захисника Вітчизни» 

З нагоди відзначення державного свята «День захисника Вітчизни», за 

мужність та активну громадянську позицію: 

1. Нагородити грошовими винагородами по 200 (двісті) гривень кожному з 

наступник учасників антитерористичної операції на сході України: 

 

№ Прізвище Ім’я По батькові ІПН Місце проживання 

1.  
****** ****** ****** ****** 

с. Замисловичі 

2.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

3.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

4.  
****** ****** ****** ****** 

с. Соснівка 

5.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кишин 

6.  
****** ****** ****** ****** 

с.Варварівка 

7.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кишин 

8.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

9.  
****** ****** ****** ****** 

с. Замисловичі 

10.  
****** ****** ****** ****** 

с. Стовпинка 

11.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

12.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

13.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 



14.  
****** ****** ****** ****** 

с.Тепениця 

15.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

16.  
****** ****** ****** ****** 

с. Лопатичі 

17.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

18.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

19.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

20.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

21.  
****** ****** ****** ****** 

с. Замисловичі 

22.  
****** ****** ****** ****** 

с. Забороччя 

23.  
****** ****** ****** ****** 

с. Варварівка 

24.  
****** ****** ****** ****** 

с. Жубровичі 

25.  
****** ****** ****** ****** 

с. Жубровичі 

26.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

27.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

28.  
****** ****** ****** ****** 

с. Перга 

29.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

30.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

31.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

32.  
****** ****** ****** ****** 

с.Майдан Копищанський 

33.  
****** ****** ****** ****** 

с.Майдан 

34.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

35.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

36.  
****** ****** ****** ****** 

с.Рудня Бистра 

37.  
****** ****** ****** ****** 

с.Обище 

38.  
****** ****** ****** ****** 

с.Зольня 



39.  
****** ****** ****** ****** 

с.Копище 

40.  
****** ****** ****** ****** 

с. Сарнівка 

41.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

42.  
****** ****** ****** ****** 

с. Корощино 

43.  
****** ****** ****** ****** 

смт. Дружба 

44.  
****** ****** ****** ****** 

с. рудня Хочинська 

45.  
****** ****** ****** ****** 

с. Стовпинка 

46.  
****** ****** ****** ****** 

с. Озеряни 

47.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

48.  
****** ****** ****** ****** 

м. Олевськ 

49.  
****** ****** ****** ****** 

смт. Дружба 

50.  
****** ****** ****** ****** 

смт. Дружба 

51.  
****** ****** ****** ****** 

с. Варварівка 

52.  
****** ****** ****** ****** 

с.Лопатичі 

53.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

54.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

55.  
****** ****** ****** ****** 

с. Замисловичі 

56.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

57.  
****** ****** ****** ****** 

с. Лопатичі 

58.  
****** ****** ****** ****** 

с. Замисловичі 

59.  
****** ****** ****** ****** 

с. Бацево 

60.  
****** ****** ****** ****** 

с. Сущани 

61.  
****** ****** ****** ****** 

с. Озеряни 

62.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

63.  
****** ****** ****** ****** 

с. Лопатичі 



64.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

65.  
****** ****** ****** ****** 

смт. Новоозерянка 

66.  
****** ****** ****** ****** 

м. Олевськ 

67.  
****** ****** ****** ****** 

м Олевськ 

68.  
****** ****** ****** ****** 

с. Майдан- Копищанський 

69.  
****** ****** ****** ****** 

м. Олевськ 

70.  
****** ****** ****** ****** 

с. Замисловичі 

71.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

72.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

73.  
****** ****** ****** ****** 

с. Озеряни 

74.  
****** ****** ****** ****** 

с. Кам'янка 

75.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

76.  
****** ****** ****** ****** 

с.Жубровичі 

77.  
****** ****** ****** ****** 

с.Жубровичі 

78.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

79.  
****** ****** ****** ****** 

с.Замисловичі 

80.  
****** ****** ****** ****** 

с.Озеряни 

81.  
****** ****** ****** ****** 

с.Рудня Бистра 

82.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

83.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

84.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

85.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

86.  
****** ****** ****** ****** 

с.Покровське 

87.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

88.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кишин 



89.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

90.  
****** ****** ****** ****** 

с.Жубровичі 

91.  
****** ****** ****** ****** 

с.Майдан 

92.  
****** ****** ****** ****** 

с.Майдан 

93.  
****** ****** ****** ****** 

с.Стовпинка 

94.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

95.  
****** ****** ****** ****** 

с.Сущани 

96.  
****** ****** ****** ****** 

с.Лопатичі 

97.  
****** ****** ****** ****** 

с.Лопатичі 

98.  
****** ****** ****** ****** 

с.Зубковичі 

99.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кишин 

100.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

101.  
****** ****** ****** ****** 

с.Зубковичі 

102.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

103.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кишин 

104.  
****** ****** ****** ****** 

с.Лопатичі 

105.  
****** ****** ****** ****** 

с.Замисловичі 

106.  
****** ****** ****** ****** 

с.Зубковичі 

107.  
****** ****** ****** ****** 

с.Тепениця 

108.  
****** ****** ****** ****** 

с.Жубровичі 

109.  
****** ****** ****** ****** 

с.Калинівка 

110.  
****** ****** ****** ****** 

с.Калинівка 

111.  
****** ****** ****** ****** 

с.Сущани 

112.  
****** ****** ****** ****** 

с.Варварівка 

113.  
****** ****** ****** ****** 

с.Зубковичі 



114.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

115.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

116.  
****** ****** ****** ****** 

с.Калинівка 

117.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

118.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

119.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

120.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

121.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

122.  
****** ****** ****** ****** 

с.Обище 

123.  
****** ****** ****** ****** 

с.Михайлівка 

124.  
****** ****** ****** ****** 

м.Олевськ 

125.  
****** ****** ****** ****** 

с.Озеряни 

126.  
****** ****** ****** ****** 

с.Новоозерянка 

127.  
****** ****** ****** ****** 

с.Корощино 

128.  
****** ****** ****** ****** 

с.Лопатичі 

129.  
****** ****** ****** ****** 

с.Устинівка 

130.  
****** ****** ****** ****** 

с.Кам'янка 

131.  
****** ****** ****** ****** 

м. Олевськ 

132.  
****** ****** ****** ****** 

м. Олевськ 

133.  
****** ****** ****** 

 м. Олевськ 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

26600,00 (двадцять шість тисяч шістсот) 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 27.09.2019    № 247 

Про відзначення Дня 

похилого віку 

З нагоди святкування Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 

ветерана 01 жовтня 2019 року  

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

кожного: 

1.1. ВЕРБЕЛЬЧУК Галину Аврамівну – найстаршу жительку громади, 

матір-героїню. 

1.2. КОВАЛЬЧУКА Станіслава Терентійовича – ветерана праці 

сільського господарства, дитину війни; 

1.3. НИЧИПОРЧУК Надію Тимофіївну – ветерана праці, жертву 

нацистських переслідувань; 

1.4. КУРИЛЬЧУК Валентину Іванівну – ветерана праці органів 

місцевого самоврядування; 

1.5. ЛУГОВЕЦЬ Галину Арсентіївну – ветерана праці банківської 

системи. 

Підстава: лист голови ради ветеранів війни та праці Корнійчук В.Н. від 

27.09.2019 №21. 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дороги Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

1000,00 (одна тисяча) гри., 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 02.10.2019    № 256 

Про нагородження   

до Дня працівника освіти 

 

  За багаторічну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти 

та Дня міжнародного дня музики 

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

кожного, наступних працівників освіти: 

1.1. КОЗАЧОК Ольгу Миколаївну – вихователь Кам´янської ДНЗ № 9 

«Сонечко»; 

1.2. ДУБИК Людмилу Миколаївну – вихователь Варварівського ДНЗ № 

12 «Барвінок»; 

1.3. ЧОРНУ Вікторію Леонідівну – вихователя ЦРД №2 «Сонечко»; 

1.4. КОВАЛЬЧУК Олену Петрівну – вихователя ЦРД № 1 «Зірочка»; 

1.5. ПАВЛОВСЬКУ Віту Василівну – вихователя ЦРД № 1 «Зірочка»; 

1.6. ГАЙЧЕНЯ Галину Іванівну – помічника вихователя Зубковицького 

ЗДО  № 23; 

1.7. САЛЕНКО Наталію Василівну – помічника вихователя 

Тепеницького ДНЗ №24 «Віночок»; 

1.8. КЛИМОВЕЦЬ Галину Миколаївну – завідуючу господарством 

Юрівського  ДНЗ №35 «Пролісок»; 

1.9. КРАВЧУК Олену Петрівну – вихователя Жубровицького ДНЗ № 15 

«Чебурашка»; 

1.10. ПОПОВУ Катерину Степанівну – вихователя ЦРД №2 «Сонечко»; 

1.11. ГОРДІЙЧУК Ірину Миколаївну – вчителя української мови та 

літератури Олевської гімназії; 

1.12. ПАТЮК Людмилу Олександрівну – вчителя початкових класі 

Новоозерянського НВК; 

1.13. ПОЛЬОВУ Галину Миколаївну – вчителя математики 

Жубровицької  ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

1.14. МОРОЗ Людмилу Андріївну – заступника директора з навчально-

виховної роботи Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 



1.15. НАЛАПКО Людмилу Василівну – вчителя української мови та 

літератури Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

1.16. МОСЕЙЧУК Валентину Михайлівну – вчителя початкових класів 

Зольнянської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

1.17. ВАКУЛІНУ Юлію Вікторівну – вчителя англійської мови 

Стовпинської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

1.18. МИХАЙЛЕНКО Тетяну Анатоліївну – вчителя початкових класів 

Хмелівської ЗОШ І ступенів; 

1.19. СТЕПАНЧУКА Олександра Васильовича – директора Перганської 

ЗОШ І-ІІ ступенів; 

1.20. ФЕЩУК Ольгу Ієрофіївну – заступника директора з виховної 

роботи Олевської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3; 

1.21. ТАЛАХ Анжелу Анатоліївну – викладача по класу баяна Олевської 

музичної школи; 

1.22. МИХАЙЛЕНКА Володимира Віталійовича – викладача по класу 

духових та ударних інструментів; 

1.23. ГОРПИНИЧА Михайла Петровича – майстра виробничого 

навчання ДНЗ «Олевський професійний ліцей»; 

1.24. ХОМЕНКО Олену Вікторівну – майстра виробничого навчання 

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»; 

1.25. ПАНЧЕНКА Сергія Дмитровича – майстра виробничого навчання 

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»; 

1.26. РЕШЕТНИК Людмилу Григорівну – методиста ДНЗ «Олевський 

професійний ліцей»; 

1.27. КОВАЛЬЧУК Альона Петрівна - головний спеціаліст відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради; 

1.28. СТАВСЬКА Катерина Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури 

Олевської ЗОШ №2 I-III ступенів; 

1.29. КОВАЛЬЧУК Ніна Степанівна – завідуюча ЗДО №10 «Струмочок» 

м. Олевськ; 

1.30. КРАВЧЕНКО Людмила Василівна - практичний психолог ЗДО №2 

«Малятко» м. Олевськ. 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

 

від 07.10.2019 № 259  

Про нагородження   

до Дня села  

 

  З нагоди святкування Дня села Зубковичі, за високий професіоналізм та 

сумлінну працю: 

 

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

гривень кожному наступних жителів с. Зубковичі: 

1.1. КРАВЧЕНКО Раїса Адамівна – директор Зубковицького будинку 

культури; 

1.2. ГАЙЧЕНЯ Сергій Адамович – працівник з допомоги по 

благоустрою; 

1.3. Колектив «ОБЕРІГ», керівник Чирко Тетяна Олексіївна; 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

600,00 (шістсот) 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 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 180 

від 01.11.2019 року 

 

Про затвердження протоколу підсумків 

конкурсу на кращу проектну пропозицію 

створення скульптурної композиції, 

присвяченої Олевській республіки та Тарасу 

Бульбі-Боровцю 

 

 Розглянувши протокол підсумків конкурсу на кращу проектну 

пропозицію створення скульптурної композиції, присвяченої Олевській 

республіки та Тарасу Бульбі-Боровцю від 05.06.2019 року, відповідно до 

Положення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію 

«Скульптурна композиція, присвячена Олевській республіці та її засновнику  

Тарасу Бульбі-Боровцю» (далі – конкурс), затвердженої рішенням ХХХVII сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.02.2019 року № 983, керуючись 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол підсумків конкурсу на кращу проектну пропозицію 

створення скульптурної композиції, присвяченої Олевській республіки та 

Тарасу Бульбі-Боровцю від 05.06.2019 року. 

2. За підсумками конкурсу, виплатити 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. 

творчій групі з м. Рівне, у складі архітектора В.П. Дем’янової, скульпторів В.І. 

Стасюка та Т.Е. Бурика, за друге місце у даному конкурсі.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету 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 № 181 

від 01.11.2019 року 

 

Про затвердження клопотання Олевської 

міської ради від 29.10.2019 року щодо влаштування 

до КУ «Новоборівського психоневрологічного 

інтернату» Житомирської обласної ради 

 

Розглянувши клопотання органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 29.10.2019 року щодо влаштування до КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної ради ******, 

19.11.1957 року народження, так як вона потребує постійного цілодобового 

медичного догляду, враховуючи рекомендації органу опіки та піклування 

Олевської міської ради та керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 

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

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити клопотання органу опіки та піклування Олевської міської ради 

щодо влаштування до КУ «Новоборівського психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної ради ******, 19.11.1957 року народження. 

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 

 

  

КЛОПОТАННЯ 

 

Орган опіки та піклування Олевської міської ради на підставі заяви в.о. 

старости с. Тепениця Кайдановича В.Й, акту обстеження матеріально-

побутових умов проживання, просить влаштувати до КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної ради жительку села 

Тепениця ******, 19.11.1957 року народження, так як вона потребує постійного 

цілодобового медичного догляду, а близьких родичів, які можуть надати 

кваліфіковану допомогу не має. 

 

 

 

 

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 № 182 

від 01.11.2019 року 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про зміну 

опікуна над недієздатною особою 

****** 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про зміну опікуна над 

недієздатною особою ******, 10.05.1975 року народження, а саме: з ******, 

15.01.1964 р.н. на ******, 29.09.1962 р.н., що проживає по вулиці ******, 40 с. 

Стовпинка Олевського району Житомирської області, зваживши на те, що 

Чорний Олександр Миколайович звернувся з заявою щодо відмови від 

виконання обов’язків опікуна, а ****** на даний час без жодного примусу та 

виключно із власного бажання опікується ******, яка є її рідною сестрою, 

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 змінити 

опікуна ******, 10.05.1975 р.н. з ******, 15.01.1964 р.н. на ******, 29.09.1962 

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 29 жовтня 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 та в зв’язку з неприязними відносинами, що 

склались між опікуном та підопічною, просить про можливість змінити опікуна 

над недієздатною особою ******, 10.05.1975 р.н., з ******, 15.01.1964 р.н. на 

******, 29.09.1962 р.н., яка проживає по вул. ******, 40 села Стовпинка 

Олевського району Житомирської області, враховуючи те, що вона є її сестрою, 

****** без жодного примусу та виключно з власного бажання опікується нею, а 

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

України) опікуном призначається переважно з осіб, які перебувають у 

сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих 

стосунків між ними та можливість 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 № 183 

від 01.11.2019 року 

 

Про встановлення режиму роботи 

об’єкта торгівлі (тимчасової споруди) 
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Ковальчука Назара 

Володимировича, який проживає за адресою: вул. ******, буд. 36/2, 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 Ковальчуку Н.В. графік роботи 

торгової точки (тимчасової споруди), загальною площею 30,0 м
2
 (торгівельна 

площа – 30,0 м
2
), яка розташована по вул. Княгині Ольги в м. Олевськ для 

впровадження підприємницької діяльності, а саме: 

                                                          щоденно: з 08
00

 до 02
00

; 

                                                          час перерви: без перерви;
 

                                                вихідні дні: без вихідних. 

2. ФОП Ковальчуку Н.В. 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 Ковальчука Н.В. забезпечити прилеглу до торгової точки 

територію належним освітленням та урнами для сміття. 

4. Попередити ФОП Ковальчука Н.В. про відповідальність за порушення 

Правил благоустрою території населених пунктів 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 № 184 

від 01.11.2019 року 

 

Про встановлення тарифу на  

теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових 

мереж»  

 

         Розглянувши подання адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  

теплових мереж» та наданий ними розрахунок тарифу на теплову енергію її 

виробництво з використанням альтернативних джерел енергії, транспортування 

та постачання для потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету,  керуючись ст. ст. 7, 31,32 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», ст. 13, 20 Закону України «Про 

теплопостачання», підпунктом 2 пункту «а» ст.28 ч.1 ст.52, ч.5 та ч.6 ст.59 

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

«Про засади державної регуляторної політики у сфері громадської діяльності» 

та враховуючи зростання цін на енергоносії, підвищення мінімального рівня 

заробітної плати та з метою забезпечення економічного вирівнювання роботи 

Олевського орендного підприємства  теплових мереж, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» тарифи 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для  

установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету з: 

 - виробництво теплової енергії 1220,05 грн/Гкал.; 

 - транспортування теплової енергії 85,31 грн/Гкал.; 

 - постачання теплової енергії 9,57 грн/Гкал. 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Саковець Л.В.) не пізніше п’яти 

робочих днів з дати прийняття даного рішення, оприлюднити дане рішення  на 

сайті Олевської міської ради. 

3. Директору ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» (Повару 

А.В.)  не менше ніж за 15 днів до введення тарифу на житлово-комунальні 

послуги у дію, повідомити про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

4. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на   комунальні послуги, 

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 



щоквартально проводити аналіз фактичних втрат, а в разі зростання цін на 

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від   

25.01.2019 року №12 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж».  

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 № 185 

від 01.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву гр. Світловської Марії Тарасівни, проживає за 

адресою: вул. ******, 1 кв. 5, м. Олевськ, гр. Хланя Сергія Миколайовича, 

проживає за адресою: вул. ******, 37,  м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами користування 

системами комунального водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах України, затвердженими Наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства № 190 від 27.06.2008 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати гр. Світловській М.Т. дозвіл на збір вихідних даних на підключення: 

 1.1. до централізованої мережі водопостачання та водовідведення 

житлового будинку № 8 по вул. ****** в м. Олевськ; 

 1.2. до централізованої мережі водопостачання квартири № 5 будинку № 

1 по вул. ******в м. Олевськ. 

2. Надати гр. Хланю С.М. дозвіл на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання будинку № 37 по вул. ****** 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 № 186 

від 01.11.2019 року 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та надані документи Сороки Алли Валентинівни,  

проживає по вул. ******, буд.31 кв.26 в м. Олевськ, Зайнчковського Сергія 

Сергійовича, проживає по вул. ******, буд.20 в м.Олевськ, керуючись пп.2 п.а 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36, 39, 46 

Житлового кодексу України, Правилами обліку громадян, які потребують 

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

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради 

професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до облікової справи Сороки Алли Валентинівни, ******р.н., 

яка перебуває на квартирному обліку в списках на позачергове отримання 

житла, як дитина-сирота (рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 18.06.2007 року №127), а саме: додати до складу її сім’ї доньку ******, 

******року народження. 

2.  Внести зміни до облікової справи Зайнчковського Сергія Сергійовича, 

****** р.н., у зв’язку зі зміною статуса інваліда війни III групи на інваліда 

війни II групи, виключити його зі списку осіб, які користуються правом 

першочергового отримання житла та включити в список позачергового надання 

житлової площі, як інваліда війни II групи. 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни до 

особових справ  та в списки осіб, які знаходяться на квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Олевської міської ради. 

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 № 187 

від 01.11.2019 року 

 

Про надання житлового будинку  

за договором найму соціального житла 

дитині-сироті ****** 

 

 

 Відповідно рішення Олевської міської ради від 27.09.19р. №170 «Про 

затвердження особи з числа дітей-сиріт  для виділення соціального житла, що 

буде придбане на умовах співфінансування з обласного та місцевого 

бюджетів», рішення XLII сесії Олевської міської ради VII скликання від 

04.07.2019р. №1157 «Про затвердження звіту про оцінку майна та купівлю 

соціального житла», ст. 9, 20 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», керуючись п.2 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати соціальне житло для проживання дитини-сироти ******, 1998 р.н. 

– житловий будинок, що знаходиться за адресою: вул. ******, 29, с. Лопатичі 

Олевського району Житомирської області. 

2.  Доручити міському голові Омельчуку Олегу Васильовичу укласти 

договір найму соціального житла з гр. ****** терміном на 2 роки 11 місяців 

(два роки одинадцять місяців). 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Н. А. внести відповідні зміни в облікову 

документацію щодо зняття вказаної особи з соціального обліку. 

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 № 188 

від 01.11.2019 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши  лист від 07.10.2019р. №651  начальника Служби у справах 

дітей Олевської райдержадміністрації Орищук Галини Володимирівни щодо 

дитини-сироти ******, уродженця с. Рудня-Комсомольська Олевського району 

Житомирської області, надані документи та заяву ******, проживає по пров. 

******, буд.2, с. Джерело Олевського району Житомирської області, керуючись 

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

36,39,46 Житлового кодексу України, п.7 ст.11 Закону України «Про житловий 

фонд соціального призначення»,  Правилами 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 ******, 23.09.2003 р.н. та внести в списки на 

отримання житла до позачергової черги та соціальної позачергової черги 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов, як дитину-сироту. 

2. Взяти на квартирний облік ****** та її сім’ю, що складається з двох чоловік, 

а саме: 

- ******, 1992 р.н. –  заявник; 

- ******, 2016 р.н. – донька  

та внести в списки на отримання житла до першочергової черги громадян, що 

потребують поліпшення  житлових умов, як одинока мати. 

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 № 189 

від 01.11.2019 року 

 

Про відмову у передачі  

житлового будинку 

у приватну власність  

 

Розглянувши заяву та відповідні документи ******, яка проживає за 

адресою: вул. ******,12, с.Варварівка Олевського району Житомирської 

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

Україні», ст.58, ч.1,ч.2 ст.61 Житлового кодексу Української РСР, п.18 

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 

гуртожитках у власність громадян, затверджене наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року №396, п.69 

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, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відмовити ******у безоплатній передачі у приватну власність житлового 

будинку №1 по вул. Ватутіна с. Рудня-Замисловицька Олевського району 

Житомирської області.     

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський голова                                                                                     О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 



                                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 190 

від 01.11.2019 року 

 

Про відмову у взятті на квартирний облік 

громадян, що потребують покращення 

житлових умов 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянки ******, проживає по 

вул. Заводській, с. Варварівка Олевського району Житомирської області, 

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

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

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470 

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

надання їм жилої площі в Житомирській області, затверджених постановою 

виконавчого комітету Житомирської обласної ради і Президії обласної ради 

профспілок від 07.01.1985 р. № 4, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відмовити ******, 1971 р.н. у взятті на квартирний облік громадян, що 

потребують покращення житлових умов, у зв’язку з перевищенням норми 

житлової площі для постановки на квартирний облік.  

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 № 191 

від 01.11.2019 року 

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

   

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

Україні», п.1 ст.40 Житлового Кодексу Української РСР, на підставі свідоцтва 

про смерть Яременко В.В. від 30.09.2019р., інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти з квартирного обліку ******, 1981 р.н., у зв’язку зі смертю. 

2. Зняти з квартирного обліку ******, 1987 р.н. та його сім’ю, на підставі 

документів, які свідчать про право власності на нерухоме майно, внаслідок чого 

відпали підстави для надання їм іншого жилого приміщення. 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

знаходяться на квартирному обліку  у виконавчому комітеті  Олевської міської 

ради. 

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 № 192 

від 01.11.2019 року 

 

Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення виконавчого комітету 

Стовпинської сільської ради від 18.11.2010р.№55 

«Про надання соціального житла» 

 

        З метою приведення рішень виконавчого комітету Олевської міської ради у 

відповідність до чинного законодавства, розглянувши звернення в.о. старости с. 

Стовпинка Кравченка Миколи Миколайовича від 27.09.2019 року, керуючись 

п.69 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, Житловим кодексом Української РСР, ст.4, ст.5 Закону 

України «Про житловий фонд соціального призначення», пп.2 п.а ст. 30, ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Стовпинської сільської ради від 18.11.2010 року №55  «Про надання 

соціального житла».  

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Саковець Л.В.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський  голова                                                                            О.В.Омельчук  

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 193 

від 01.11.2019 року 

 

Про надання житлового будинку  

комунальної власності в с.Стовпинка 

 

Розглянувши заяву та подані документи гр. ******, проживає по вул. 

******, 113 в с. Стовпинка Олевського району Житомирської області, 

звернення в.о. старости с. Стовпинка Кравченка Миколи Миколайовича, від 

27.09.2019 року, керуючись 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, ст.58 Житлового кодексу України, 

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

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Надати для проживання гр. ******, 1976 р.н. та її сім”ї житловий будинок 

№113 по вул. ****** в с. Стовпинка Олевського району Житомирської області, 

загальною площею 42,2 м.кв., що належить до комунального житлового фонду 

Олевської міської ради.  

1.1 Видати ******ордер на вселення в житловий будинок №113 по вул. ****** 

в с. Стовпинка Олевського району Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський  голова                                                                            О.В.Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 194 

від 01.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

 Розглянувши заяву ФОП ******, що проживає по вул. ******, 23-а, кв. 8  

м. Коростень,  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:  

1. Надати дозвіл ФОП  ******на розміщення тимчасової  споруди площею 

30м.кв. для  провадження підприємницької діяльності  на земельній ділянці по  

вул. Промислава в м. Олевськ, схема додається. 

  2. Виконавцю робіт ******: 

-   виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

освітленням, урною для сміття біля ножної споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для   

розміщення тимчасової споруди; 

-  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. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності становить 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з  дня реєстрації 

паспорта прив’язки. 

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

паспорта прив’язки.  



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 № 195 

від 01.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, 2, 

с. Кишин Олевського району, депутата Олевської міської ОТГ Демковича 

Павла Теодозієвича, в.о старости с. Кишин Тимощука Василя Адамовича,  

відповідно до актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

від 24.10.2019 № 32, № 33 та  від 25.10. 2019 № 34, керуючись Постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», ст. 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської ради: 

1) в.о старости Тимощуку В.А. на зрізання одного дуба по вул. ******, 16 в с. 

Кишин Олевського району; 

2) гр. ****** М.П. на зрізання одного канадського клена по вул. Семенській 

(біля житлового будинку № 11) в с. Кишин Олевського району; 

3) депутату Олевської міської ОТГ Демковичу П.Т. на зрізання одного 

канадського клена,  одного абрикоса по вул. Герцена, 12-а в м. Олевськ. 

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізані аварійні дерева оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

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

організацій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

Міський голова                                                                                    О.В.Омельчук 

 

 



 

                                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 196 

від 01.11.2019 року 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 Розглянувши подання виконуючих обов’язки старост с. Копище 

Олевського району Михальця Михайла Васильовича, с. Хочине Олевського 

району Хомутовського Анатолія Володимировича, с. Тепениця Кайдановича 

Володимира Йосиповича про представлення до звання «Мати-героїня» 

жительок с. Копище, с. Тепениця, с. Хочине та с. Рудня-Хочинська, 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, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня»: 

1. Жительці села Копище Олевського району – Бовкун Валентині Юріївні, 

******р.н.; 

2. Жительці села Рудня-Хочинська  Олевського району – Дворак Любові 

Степанівні, ******р.н.; 

3. Жительці с. Хочине Олевського району – Дубровець Катерині Миколаївні, 

******р.н. 

4. Жительці с. Тепениця Олевського району – Охрімчук Ірині Романівні, 

******р.н. 

 

Міський голова           О.В. Омельчук 

 


