
 

 

   

 
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 27.12.2019 року 

 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 
 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., 
Дударь І.П., Іванов А.Ю., 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.,Хомутовська О.М. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /223. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

2. /224. Про погодження кандидатури на посаду завідувача комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської 

ради. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

3. /225. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

4. /226. Про влаштування дітей під опіку в сім’ю опікуна Троц Людмили 

Григорівни. 

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



 

 

5. /227. Про влаштування дітей під опіку в сім’ю опікуна ******. 

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

 

6. /228. Про надання дозволу ******, 1974 р.н., діяти в інтересах дочки. 

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

 

7. /229. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої 

дитини. 

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

 

8. /230. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 29.10.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 1981 р.н. та ******, 1991 р.н.,  відносно 

малолітнього сина ******, 2012 р.н. 

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

 

9. /231. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 1989 р.н., відносно малолітньої ******, 2012 

р.н. 

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

 

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

міської ради від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 1978 р.н., відносно трьох малолітніх дітей. 

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

 

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

міської ради від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 1980 р.н., відносно неповнолітніх дітей.  

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

 

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

міської ради від 16.12.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 1989 р.н., відносно малолітньої дочки ******, 

2012 р.н. 

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

 

13. /235. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку. 

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

 

14. /236. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на 

обліку на покращення житлових умов. 

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

 



 

 

15. /237. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

16. /238. Про надання дозволу на встановлення рекламного засобу.  

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

 

17. /239. Про надання дозволу на проведення капітального ремонту 

пам’ятника архітектури. 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 223 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про погодження кандидатури на посаду завідувача 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 224 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3.  Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 225 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про влаштування дітей під опіку в сім’ю опікуна 

******. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 226 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про влаштування дітей під опіку в сім’ю опікуна 

******. 

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



 

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 227 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу ******, 1974 р.н., діяти в інтересах 

дочки. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 228 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 229 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 29.10.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав ******, 1981 р.н. та 

******, 1991 р.н.,  відносно малолітнього сина ******, 2012 р.н. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 230 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 27.11.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав ******, 1989 р.н., 

відносно малолітньої дочки ******, 2012 р.н. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 231 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 27.11.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав ******, 1978 р.н., 

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



 

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 232 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 27.11.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав ******, 1980 р.н., 

відносно неповнолітніх дітей.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 233 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 16.12.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав ******, 1989 р. н. 

відносно малолітньої дочки ******, 2012 р. н. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 234 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. 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» - 21 

      / Рішення № 235 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про зняття з квартирного обліку громадян, що 

перебувають на обліку на покращення житлових умов. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 236 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 



 

 

      / Рішення № 237 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16.  Про надання дозволу на встановлення рекламного 

засобу.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 238 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на проведення капітального 

ремонту пам’ятника архітектури. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 0 

      / Рішення № 239 додається/ 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                          
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 № 223 

 

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 04.12.2019 № 331 «Про відзначення учасників ліквідації катастрофи 

на Чорнобильській АЕС»; 

- від 09.12.2019 № 336 «Про відзначення ансамблю «Фаворит»; 

- від 16.12.2019 № 347 «Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ»; 

- від 26.12.2019 № 357 «Про відшкодування витрат». 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

04.12.2019                                                                                                           № 331 

 

Про відзначення учасників  

ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС  

 

 З метою відзначення Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, за особистий внесок 

та мужність проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  

 

1. Відзначити подяками та грошовими преміями по 1000 (одна тисяча) 

гривень кожному наступних учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС Олевської ОТГ: 

1.1. Лузін Володимир Валентинович (2176622072); 

1.2. Лузін Євгеній Валентинович (2130113635); 

1.3. Тіт Василь Михайлович (2178017358); 

1.4. Фальков Георгій Валентинович (2142824311); 

1.5. Рабош Юхим Ничипорович (1555607614); 

1.6. Ковальчук Захар Васильович (1835714219); 

1.7. Головенко Василь Васильович (2147417858); 

1.8. Васильчук Леонід Іванович (2577317593); 

1.9. Забродський Олег Борисович (2411218691). 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності міської ради Дорош В.В. 

виділити кошти  в сумі 9000,00 грн. (дев’ять тисяч) грн. за рахунок 

бюджетних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

09.12.2019                                                                                                           № 336 

 

Про відзначення  

ансамблю «Фаворит» 

 

З нагоди 10-річчя створення народного інструментального ансамблю 

«Фаворит»:  

 

1. Відзначити почесною грамотою та грошовою премією у сумі 1000 (одна 

тисяча) гривень народний інструментальний ансамбль «Фаворит» 

(керівник Михайленко Володимир Віталійович). 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності 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 чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

16.12.2019                                                                                                           № 347 

 

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», 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» 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 200,00 (триста) грн: 

1.1. ******, проживає по вул. ******, 2 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області;; 

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

2.1. ******, поживає по вул. ******, 43-а в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на поховання матері; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 1, в с. Стовпина Олевського району 

Житомирської області, на поховання брата; 

2.3. ******, проживає по вул. ******, 40 в м. Олевськ, на поховання сестри; 

2.4. ******, проживає по вул. ******, 20 в м. Олевськ на поховання Гарбар 

Н.В.; 

2.5. ******, проживає по вул. ******, 34 в с. Будки Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.6. ******, проживає по  вул. ******, 35 в с. Лопатичі Олевського району 

житомирської області, на лікування; 



 

 

2.7. ******, проживає по вул. ******, 13 в с. Замисловичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.8. ******, проживає по вул. ******, 9-а в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.9. ******, проживає по вул. Олевської республіки, 16-б в м. Олевськ, на 

лікування. 

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

3.1. ******, проживає по вул. ******, 7/17 в смт Дружба Олевського 

району, на лікування; 

3.2. ******, проживає по вул. ****** 97 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.3. ******, проживає по вул. ******, 10 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.4. ******, поживає по вул. ****** в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області,  на лікування; 

3.5. ******, проживає по вул. Н******, 1 в м. Олевськ Житомирської 

області, на лікування. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 9700,00 (дев’ять тисяч сімсот) грн. з місцевого 

бюджету в межах кошторисних призначень на 2019 рік. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК   



 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

26.12.2019                                                                                                           № 357 

 

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 12 липня 2019 року № 6 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 

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 «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського Житомирської 

обласної ради на загальну суму 888,02 грн. за лікування: 

- ******, проживає по вул. ******, 26, с. Кам'янка Олевського р-ну, в сумі 

421,58 грн.  

- ******, проживає по вул. ****** 38 с. Кам'янка Олевського р-ну,  в сумі 

384,29 грн.; 

- ****** (ЩЛХ), проживає по вул. ******, 32, кв. 1 м. Олевськ, в сумі – 

82,15 грн. 



 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головному 

бухгалтеру) міської ради Вірі Дорош перерахувати КУ «Обласна клінічна 

лікарня ім.О.Ф.Гербачевського Житомирської обласної ради кошти в сумі 

888,02 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 Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

       
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 № 224 

Про погодження кандидатури 

на посаду завідувача комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека № 32»  

Олевської міської ради 

 
  На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року № 57 

«Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної власності 

Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29 Закону 

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

ВИРІШИВ:  

1. Погодити кандидатуру ДЕНИСЮК Лариси Анатоліївни на посаду завідувача 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської 

міської ради.  

2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради 

терміном на 5 років. 

 

 

 

 

Міський голова              Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                   
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №225 

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 Копище ******, 02.01.1976 року народження, подання 

виконуючого обов’язки старости с. Хочине Хомутовського Анатолія 

Володимировича про представлення до звання «Мати-героїня» жительки села 

Хочине ******, 16.12.1971 року народження, 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 головою Олевської районної 

державної адміністрації про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

жительці села Копище – ******, 02.01.1976 року народження та жительці  

с. Хочине – ******, 16.12.1971 року народження. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

        
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №226 

 

Про влаштування дітей під  

опіку в сім’ю опікуна ****** 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 22.11.2019 року № 740 «Про доцільність 

встановлення опіки/піклування Троц Людмилою Григорівною та її 

відповідність інтересам дітей», керуючись пунктами 3, 35 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про охорону дитинства», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1.Влаштувати дітей-сиріт: ******, 05.03.2002 р.н, ******, 11.08.2004 р.н. та 

******, 15.01.2006 р.н., під опіку/піклування в сім’ю опікуна  ******, 

01.03.1974 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Якова 

Осипчука. 
 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

                                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №227 

Про влаштування дітей під  

опіку в сім’ю опікуна Шмат 

Тетяни Василівни 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 12.12.2019 року № 814 «Про доцільність 

встановлення опіки ****** та її відповідність інтересам дітей», керуючись 

пунктами 3, 35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Влаштувати дітей-сиріт: ******, 07.04.2008 р.н та ******, 02.09.2016 р.н., під 

опіку в сім’ю опікуна  ******, 10.11.1956 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Якова 

Осипчука. 
 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 

                                                                 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №228 

Про надання дозволу ******, 1974 р.н., 

діяти в інтересах дочки 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 15.12.2019 року № 722 «Про дачу дозволу 

******на підписання договорів про зміну розміру часток у спадщині та на 

підписання заяв про видачу свідоцтв про право на спадщину за договором та за 

законом», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України,  ч. 3 ст. 40 

Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних дій нотаріусами України, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004р,  ст. 

66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ******, 01.09.1974 р.н., на підписання договорів про зміну 

часток у спадщині та на підписання заяв про видачу свідоцтв про право на 

спадщину за договором та за законом, яка після смерті батька належить 

неповнолітній дочці ******, 25.07.2005 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Якова 

Осипчука. 
 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                             
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №229 

Про надання дозволу на вчинення  

правочину від імені малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 09.12.2019 року № 808 «Про дачу дозволу 

****** на вчинення правочину від імені дитини ******, 23.04.2019 року 

народження при вступі в спадок, частка якого після смерті батька належить 

дитині», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України,  ч. 3 ст. 40 

Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних дій нотаріусами України, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004р, ст. 

66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ******, 11.09.1993р.н., на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини ******, 23.04.2019 р.н. при вступі в спадок частка якого 

після смерті батька належить дитині, а саме: підписання заяв про видачу 

свідоцтв про право на спадщину за законом. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Якова 

Осипчука. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                        
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №230 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради від 

29.10.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав ******, 1981 р.н. 

та ******, 1991 р.н.,  відносно 

малолітнього сина ******, 20102 р.н. 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 29.10.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

17.01.1981 р.н та ******, 12.10.1991 р.н., відносно малолітнього сина ******, 

08.04.2012 р.н., враховуючи рекомендації опікунської ради від 29.10.2019 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 

29.10.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

17.01.1981 р.н. та ******, 12.10.1991 р.н., відносно малолітнього сина ******, 

20102 р.н., додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Якова 

Осипчука. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

  
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 Ф******а, 17.01.1981 р.н 

та ******, 12.10.1991 р.н., відносно малолітнього сина ******, 08.04.2012 р.н. 

 

Розглянувши питання щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків ******, 17.01.1981 р.н та ******, 12.10.1991 р.н., відносно 

малолітнього сина ******, 08.04.2012 р.н. Враховуючи рекомендації 

опікунської ради від 29.10.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 17.01.1981 р.н та ******, 12.10.1991 р.н., відносно 

малолітнього сина ******, 08.04.2012 р.н. У зв’язку з тим, що дитина перебуває 

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

обставинах, так як батьки, ******, неналежно виконують батьківські обов’язки, 

зловживають алкогольними напоями, не приділяють належної уваги дитині у 

навчанні, не дотримуються гігієни, не ведуть здорового способу життя, не 

створюють належних умов для проживання дитини. Відповідними службами 

проводилась профілактична робота, однак результатів не дала.  

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

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

України, орган опіки та піклування Олевської міської ради вважає за доцільне 

позбавити батьківських ******, 17.01.1981 р.н та ******, 12.10.1991 р.н., 

відносно малолітнього сина ******, 08.04.2012 р.н. 
 
 
 

Голова органу опіки та піклування     Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

 

                                                             
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №231 

 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 27.11.2019 року щодо доцільності  

позбавлення батьківських прав  

******, 1989 р.н., 

відносно малолітньої дочки  

******, 2012 р.н. 

 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

31.01.1989 року народження, відносно малолітньої дочки ******, 27.01.2012 

року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 27.11.2019 

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 

27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

31.01.1989 року народження, відносно малолітньої дочки ******, 2012 р.н., 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради  Якова 

Осипчука. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

 
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 27.11.2019 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 31.01.1989 року 

народження, відносно малолітньої дочки ******, 27.01.2012 року 

народження 

 

Розглянувши лист КУ «ЦСССДМ» щодо неналежного виконання 

батьківських обов’язків ******, 1989 року народження, у відношенні 

малолітньої дочки ******, 2012 року народження. Враховуючи рекомендації 

опікунської ради від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******и, 31.01.1989 року народження, відносно її 

малолітньої дочки ******, 27.01.2012 року народження. У зв’язку з тим, що з 

15.03.2013 року дитина перебуває на обліку служби у справах дітей як така, що 

проживає в складних життєвих обставинах, так як мати, ******, 1989 р.н., 

схильна до зловживання алкогольними напоями. Відповідними службами 

проводилась профілактична робота, надавались рекомендації щодо створення 

належних умов для проживання дитини, лікування матері від алкогольної 

залежності,  однак результатів не дала. 

Питання неналежного виконання батьківських обов’язків виносилось на 

розгляд опікунської ради, де комісією надавався термін на виправлення, однак 

через деякий час ******знову розпочала зловживати алкогольними напоями. 

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 ******, 31.01.1989 року народження відносно її малолітньої 

******, 27.01.2012 року народження.  

 
 
 

Голова органу опіки та піклування     Олег ОМЕЛЬЧУК  
  



 

 

                                                                  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №232 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 27.11.2019 року щодо доцільності  

позбавлення батьківських прав ******, 1978 р.н., 

відносно трьох малолітніх дітей 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Ковальчук 

Людмили Михайлівни, 03.06.1978 року народження, відносно трьох малолітніх 

дітей: ******, 18.09.2008 р.н., ******, 24.02.2011 р.н., ******, 09.01.2013 р.н., 

враховуючи рекомендації опікунської ради від 27.11.2019 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 

27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

03.06.1978 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради  Якова 

Осипчука. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

 
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 27.11.2019 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 1978 р. н. у 

відношенні малолітніх дітей ******, 18.09.2008 р.н., ******, 24.02.2011 р.н., 

******, 09.01.2013 р.н. 

 

Розглянувши заяву ******, повідомлення в.о. старости с. Покровське 

Басюк Н.А. щодо неналежного виконання батьківських обов’язків ******, 1978 

року народження, у відношенні до малолітніх дітей ******, 18.09.2008 р.н., 

******. 24.02.2011 р.н., ******, 09.01.2013 р.н. Враховуючи рекомендації 

опікунської ради від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 03.06.1978 року народження, відносно її малолітніх 

дітей. У зв’язку з тим, що діти перебувають на обліку служби у справах дітей як 

такі, що опинились в складних життєвих обставинах, так як мати, ******, 1978 

р.н., зловживає алкогольними напоями. Відповідними службами проводилась 

профілактична робота, надавались рекомендації щодо створення належних 

умов для проживання дитини, лікування матері від алкогольної залежності, але 

Ковальчук Людмила Михайлівна продовжуває зловживати алкогольні напої. 

Питання неналежного виконання батьківських обов’язків неодноразово 

виносилось на розгляд опікунської ради та проводилась профілактична робота 

щодо налагодження ситуації яка склалась в родині. 

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 ******, 03.06.1978 року народження відносно її малолітніх 

дітей ******, 18.09.2008 р.н., ******. 24.02.2011 р.н., ******, 09.01.2013 р.н. 

 

 

 

Голова органу опіки та піклування     Олег ОМЕЛЬЧУК   



 

 

                                                               
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №233 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 27.11.2019 року щодо доцільності  

позбавлення батьківських прав  

******, 1980 р.н., 

відносно неповнолітніх дітей  

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

27.12.1980 року народження, відносно неповнолітніх дітей ******, 01.10.2002 

р.н. та ******, 19.04.2004 р.н., враховуючи рекомендації опікунської ради від 

27.11.2019 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 

27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

27.12.1980 р.н., відносно неповнолітніх дітей ******, 01.10.2002 р.н. та ******, 

19.04.2004 р.н., висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради 

Якова Осипчука. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

 
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 27.11.2019 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 27.12.1980 р.н. 

відносно неповнолітніх дітей ******, 01.10.2002 р.н. та ******, 19.04.2004 

р.н. 

 

Розглянувши заяви ******, 01.10.2002 року народження та ******, 

19.04.2004 року народження щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків ******, 27.12.1980 року народження. Враховуючи рекомендації 

опікунської ради від 27.11.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ******, 27.12.1980 року народження, відносно його 

неповнолітніх дітей ******, 01.10.2002 року народження та ******, 19.04.2004 

року народження. У зв’язку з тим, що батько неналежно виконує батьківські 

обов’язки, не піклується про фізичний і духовний розвиток дітей, їх навчання, 

підготовку до самостійного життя, не спілкується з дітьми в обсязі необхідному 

для їх нормального самоусвідомлення, не виявляє інтересу до їх внутрішнього 

світу. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна 

розцінювати як ухиляння 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 ******, 27.12.1980 р.н. відносно неповнолітніх дітей ******, 

01.10.2002 р.н. та ******, 19.04.2004 р.н. 
 
 

Голова органу опіки та піклування     Олег ОМЕЛЬЧУК  
  



 

 

                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №234 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 16.12.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав ******, 

1989 року народження, відносно малолітньої 

дочки ******, 2012 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 16.12.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

21.08.1989 року народження, відносно малолітньої дочки ******, 09.09.2012 

року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 16.12.2019 

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 

16.12.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

21.08.1989 року народження, відносно малолітньої дочки ******, 09.09.2012 

року народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради  Якова 

Осипчука. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

  
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 26.02.2018 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 21.08.1989 року 

народження, відносно малолітньої дочки ******, 09.09.2012 року 

народження 

 

Розглянувши заяву ******щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків ******, 1989 року народження, у відношенні малолітньої доньки 

******, 2012 року народження. Враховуючи рекомендації опікунської ради від 

16.12.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

21.08.1989 року народження, відносно його малолітньої дочки ******, 

09.09.2012 року народження, у зв’язку з тим, що ******, 1989 р.н. більше семи 

років не приймає участі у вихованні дитини, не забезпечує належних умов для 

її проживання, не утримує фінансово, не цікавиться її моральним і фізичним 

станом здоров’я, не спілкується в обсязі необхідному для нормального 

самоусвідомлення дитини не забезпечує необхідного харчування, медичного 

догляду.   

Питання неналежного виконання батьківських обов’язків неодноразово 

виносилось на розгляд опікунської ради про що ******був повідомлений 

належним чином, однак на засідання комісії не з’явився. 

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 ******, 21.08.1989 року народження відносно його малолітньої 

дочки ******, 09.09.2012 року народження.  

 
 
 

Голова органу опіки та піклування     Олег ОМЕЛЬЧУК   



 

 

 

                                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 № 235 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

Розглянувши заяву та надані документи громадян, керуючись пп.2 п. а ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36, 39, 40, 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, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Внести зміни до облікової справи ******, яка перебуває на квартирному 

обліку в списках на першочергове отримання житла, (згідно рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради від 12.02.1991 року №27), а саме: 

зняти її чоловіка Макарчука Олексія Івановича, у зв’язку із смертю, та 

затвердити наступний склад сім’ї: 

- ******, 1949 р.н. – заявник; 

- ******, 1986 р.н. – дочка. 

2. Внести зміни до облікової справи ******, який перебуває на квартирному 

обліку в списках на позачергове отримання житла, (згідно рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 27.04.2018 року №72) у зв’язку зі зміною 

статуса інваліда війни III групи на інваліда війни II групи. 

3. Внести зміни до облікової справи ******, 1985 р.н., яка перебуває на 

квартирному обліку в списках на позачергове отримання житла, (згідно 

рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 06.02.2015 року 

№33), включивши до складу її сім’ї доньку ******, 2018 р.н. 

4. Внести зміни до облікової справи ******, 1965 р.н., виключивши його зі 

списку осіб, які користуються правом першочергового отримання житла та 

включити в список позачергового надання житлової площі, як інваліда війни ІІ 

групи. На квартирному обліку з 09.09.2013 року. 

5. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни до особових справ та 

в списки осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 



 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

  

                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 № 236 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, що перебувають на обліку 

на покращення житлових умов 

 

        Відповідно листів Олевського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Житомирській області від 27.11.2019р. №1147/9.11-23 та №1227/9.11-23 

21.12.2019р., керуючись ст.40 Житлового кодексу, п. 2 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку Чубик Любов Мусіївну, Чубика Леоніда 

Васильовича, Мидловець Ганну Михайлівну, у зв’язку зі смертю. 

2.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки осіб, що 

знаходяться на квартирному обліку  у виконавчому комітеті  Олевської міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 № 237 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши лист Житомирської митниці ДФС, заяви ******, проживає 

по вул. Квіткова, 13 в с. Майдан Олевського району, ******, проживає по вул. 

Житомирська, 62 в с. Кишин Олевського району, ******, проживає по пров. 

Московському, 25-а в м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради. 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі – оглядовому приміщенню 

пункту пропуску «Майдан-Копищенський»  – вул. Бортницька, 75 с. 

Майдан- Копищенський Олевського району. 

2. Присвоїти адресний номер житловому будинку по вул. Квіткова в с. Майдан 

Олевського району – вул. Квіткова, 13-а в с. Майдан Олевського району 

Житомирської області. 

3. Змінити адресний номер  житловому  будинку по вул. Житомирська, 62-б в 

с. Кишин Олевського району на вул. Житомирська, 62-а в с. Кишин 

Олевського району Житомирської області, що належить гр. ******, гр. 

******, гр. ******. 

4. Змінити адресний номер  нежитловій  будівлі по вул. Олексія Береста, 46 в 

м. Олевськ на вул. Олексія Береста, 46-а в м. Олевськ, що належить гр. 

******.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова  Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                        
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 № 238 

Про надання дозволу на  

встановлення рекламного засобу  

 

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВФАРМ», зареєстроване по вул. Миру, 53 в смт Калита Броварського 

району Київської області, керуючись Положенням про розміщення зовнішньої 

реклами на території Олевської територіальної громади, затвердженого 

рішенням сорок шостої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

07.11.2019 року «Про затвердження Положення про  розміщення зовнішньої 

реклами на території Олевської об’єднаної територіальної громади», ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ТОВ «КИЇВФАРМ» на встановлення рекламного засобу 

(банеру) розміром 1,96 х 1,46 м. по вул. Київській, 7 в місті Олевськ 

Житомирської області. 

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності міської ради заключити договір про тимчасове 

користування місцям розташування рекламних засобів. 

3. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства надати дозвіл строком на 3 (три) роки. 

 

 

 

Міський голова  Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

 

                                                                                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

27.12.2019 №239  

Про надання дозволу на проведення 

капітального ремонту пам’ятника 

архітектури 
 

Розглянувши клопотання Олевського районного військового комісаріату, 

керуючись п. 13 частини 2 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1 Надати дозвіл Олевському районному військовому комісаріату на проведення 

капітального ремонту центральної будівлі військового комісаріату, пам’ятника 

архітектури місцевого значення, охоронний номер 223. 

2. Олевському районному військовому комісаріату розробити та затвердити 

проектно-кошторисну документацію згідно норм чинного законодавства 

України. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 


