
 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

27.11.2019   № 320 

Про проведення 

громадських слухань 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", статей 6-8 

Положення "Про громадські слухання ", та враховуючи ініціативу депутатів 

Олевської міської ради: 

1. Задовольнити ініціативу проведення громадських слухань у селищі 

Новоозерянка Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з такого предмета: «Обговорення питання щодо 

створення Новоозерянського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області з центром в смт 

Новоозерянка, що складається з селища Новоозерянка, села Озеряни та села 

Рудня-Озерянська».  

2. Призначити слухання на 02грудня 2019 року о 14 годині 00 хвилин в 

приміщенні селищного клубу смт Новоозерянка.  

 

3. Виконуючій обов’язки старости селища Новоозерянка, села Озеряни та 

села Рудня-Озерянська Дударь Ірині Петрівні, запросити на громадські 

слухання жителів відповідних сіл. 

4. Секретарю Олевської міської ради Шейку В.О., запросити на громадські 

слухання, посадових осіб та депутатів Олевської міської ради Житомирської 

області. 

 

5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, 

включивши до його складу таких осіб: 

1. Голова комітету – міський голова Омельчук Олег Васильович. 

2. Члени комітету: 

2.1. Керуючий справами виконавчого комітету – Русин Юрій Григорович. 

2.2. Начальник юридичного відділу міської ради – Кравченко Андрій 

Олександрович. 

2.3. В.о. старости селища Новоозерянка, села Озеряни та села Рудня-

Озерянська Дударь І.П. 



2.4. Депутат міської ради по округу №12 – Шевчук Юрій Іванович. 

 

6. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової 

сесії міської ради. 

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

 

1. Керуючий справами виконавчого 

комітету Олевської міської ради         __________  Юрій Русин __________ 
(підпис)                                                              (дата) 

 
 

2. Перший заступник міського голови 

з питань економічного розвитку,          

інвестицій, земельних відносин  

та комунальної власності           ________ Олександр Ніколайчук________                                               

(підпис)                                                              (дата) 

 
 

 

3. Заступник міського голови 

з гуманітарних питань                           _________ Яків Осипчук  ________ 

та соціальної політики                                                        (підпис)                                                              (дата) 

 

 

 

 

4. Начальник 

юридичного відділу                   _______   Андрій Кравченко     ________ 
(підпис)                                                         (дата) 
 

 

5. Заступник міського голови 

з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури 

та будівництва      _________ Сергій Мельник ________ 
(підпис)                                                              (дата) 

 

 

 

 


