
  
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 31.01.2020 року 

Присутні: 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступник міського голови      Я.М. Осипчук 

Секретар ради        В.О. Шейко 
 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., Дубченко Є.Є., 
Дударь І.П., Кайданович В.Й., Козловець Л.А., Кравченко М.К., Кравченко 
М.М., Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., 
Розе О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук 
В.А., Хомутовський А.В., Хомутовська О.М., Шибецький В.П. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /1. Про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік. 

 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансовго відділуміської ради. 

 

2. / 2. Про запровадження в Олевській ОТГ ДНЯ громади. 

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

ради. 

 

3./ 3.  Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської 

ОТГ. 

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

ради. 

 

4./ 4.  Про затвердження переліку святкових заходів та пам’ятних дат. 

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

ради. 

 



5. /5. Про погодження переліку об’єктів та видів робіт на 2020 рік для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт  

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

ради. 

 

6. /6 Про визначення видів робіт на 2020 рік для засуджених та 

провопорушників,які будуть відбувати громадські роботи та Погодження 

переліку об`єктів та видів громадських робіт 

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

ради. 

 

7. /7. Про визначення уповноважених осіб на прийом заяв громадян, з 

необхідними документами для призначення житлових субсидій, державних 

допомог, пільг, складання  актів  обстеження  матеріально-побутових  умов  

сім’ї.   

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

ради. 

 

 8. /8. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020 

рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

9. /9. Про надання статусу дитини-сироти. 

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

 

10. /10. Про затвердження клопотання Олевської міської ради від 28.01.2020 

року щодо проходження медичного обстеження в Житомирській обласній 

психіатричній лікарні № 1 неповнолітнім ******. 

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

 

11. /11. Про надання статусу дитині, позбавленої батьківського піклування. 

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

 

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

житлових умов. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

13. /13. Про зняття з квартирного обліку  громадян, які потребують покращення 

житлових умов. 



Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

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

обліку. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

15. /15. Про затвердження квартирної черги  громадян, які перебувають на  

соціальному квартирному обліку Олевської міської ради. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

16. /16. Про затвердження квартирної черги громадян, які перебувають на 

обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових умов. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

17. /17. Про затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та 

перебувають на квартирному обліку Олевської міської ради. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

18. /18. Про переведення житлових будинків в нежитлові. 

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

 

19. /19. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

20. /20. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

21./21. Про надання дозволу на встановлення рекламного засобу.  

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

 

22. /22. Про визначення виконавця послуг з обслуговування та ремонту об'єктів 

вуличного освітлення населених пунктів Олевської ОТГ.  

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

 

23. /23. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

 

24. /24. Про продовження термінів дії паспорту прив'язки тимчасової споруди. 



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

 

25. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

26. /25. Про погодження ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів на 2020 рік. 

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

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2019 рік. 

 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансовго відділуміської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 1 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про запровадження в Олевській ОТГ Дня громади. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 2 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. 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» - 25 

      / Рішення № 3 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження переліку святкових заходів та пам’ятних 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 4 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 5. Про погодження переліку об’єктів та видів робіт на 2020 рік 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт.  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 5 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6.  Про визначення видів робіт на 2020 рік для засуджених та 

провопорушників,які будуть відбувати громадські роботи та Погодження 

переліку об`єктів та видів громадських робіт. 
 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 6 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7.  Про визначення уповноважених осіб на прийом заяв 

громадян, з необхідними документами для призначення житлових 

субсидій, державних допомог, пільг, складання  актів  обстеження  

матеріально-побутових  умов  сім’ї.   

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 7 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 8 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання статусу дитини-сироти. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 



      / Рішення № 9 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження клопотання Олевської міської ради від 

28.01.2020 року щодо проходження медичного обстеження в Житомирській 

обласній психіатричній лікарні № 1 неповнолітнім *****. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 10 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання статусу дитині, позбавленої батьківського 

піклування. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 11 додається/ 

 

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

покращення житлових умов. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 12 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про зняття з квартирного обліку  громадян, які потребують 

покращення житлових умов. 
Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 13 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14.  Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 



      / Рішення № 14 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження квартирної черги  громадян, які 

перебувають на  соціальному квартирному обліку Олевської міської ради. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 15 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16.  Про затвердження квартирної черги громадян, які 

перебувають на обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових 

умов. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 16 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення 

житлових умов та перебувають на квартирному обліку Олевської міської 

ради. 

Інформує: Бородавко Н.А. – спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 17 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про переведення житлових будинків в нежитлові. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 18 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 19 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 20 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на встановлення рекламного засобу.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 21 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про визначення виконавця послуг з обслуговування та 

ремонту об'єктів вуличного освітлення населених пунктів Олевської ОТГ.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 22 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 23 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про продовження термінів дії паспорту прив'язки 

тимчасової споруди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 24 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

              

СЛУХАЛИ: 26. Про погодження ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж» загальновиробничих норм питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів на 2020 рік. 



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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 25 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  

від 31.01.2020 року         № 1 

Про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної  

громади за 2019 рік  

  
       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського 

бюджету  Олевськоїи міської об’єднаної  територіальної громади за 2019 

рік,  відповідно  до  статті  28  Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 1. Інформацію  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за 2019 рік  взяти  до відома. 

 

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

територіальної  громади за  2019 рік,   згідно з додатком, подати на розгляд 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови. 

  
 

 

Міський голова                                  Олег 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 2019 рік 

 

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

інформує про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за  2019 рік  за доходами (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) у сумі 298 548,6 тис. грн. та видатками – 299 551,0 

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

в сумі 284 052,4 тис.грн., за видатками – 251 471,8 тис.грн.; спеціальний фонд 

за доходами в сумі 14 496,2 тис.грн., за видатками – 48 079,2 тис. грн., із них 

доходи загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) виконано на 102,08 відсотків.  
Видатки загального фонду міського бюджету за 2019 рік виконано на 98,95 

відсотків, /план 254 131,9 тис. грн., факт 251 471,8 тис. грн./,  в тому числі по 

основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 163 465,0 тис. грн. при плані 165 704,4 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 7 727,5 тис. грн. при плані 7 769,4  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  9 545,6 тис. грн. при плані  9 549,5  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 2 096,8 тис. грн. при плані 

2 096,8 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  20 972,8 тис. грн. при плані  

21 122,4  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  35 105,5 тис. грн. при плані  35 246,0  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  7 025,5 тис. 

грн. при плані 7 031,2 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  4 109,1 тис. грн. при плані 

4 134,2 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 404,8 тис. грн. при плані 443,8  тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 1 019,2 тис. грн. при 

плані 1 034,2 тис. грн.  

 

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.01.2020 

року відсутня. 

 

     Детальна інформація в розрізі кодів доходів та кодів програмної 

класифікації додатків у формі таблиці 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  

від 31.01.2020 року         № 2 

Про запровадження  

в Олевській ОТГ 

Дня громади 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Запровадити з 2020 року щорічний День громади 24 серпня у День 

незалежності України. 

2. Затвердити порядок підготовки та проведення Дня громади (додається). 

3. Керуючому справа виконавчого комітету міської ради  Юрію Русину довести 

дане рішення до відома старост та обговорити пропозиції щодо підготовки та 

проведення Дня громади у 2020 році. 

4. Старостам,  спільно з керівниками установ, які працюють у селі, організувати 

підготовку та взяти активну участь у Дні громади – 2020. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Юрія Русина. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                                      Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету від 31.01.2020 

року №  2 

 

Порядок підготовки та проведення 

щорічного Дня громади 

        У зв’язку із запровадженням щорічного Дня громади у День незалежності України 

підготовка до цієї події повинна розпочинатися не пізніше 01 лютого кожного року. 

Програма Дня громади може змінюватися щорічно відповідно до змін, які відбуватимуться у 

всіх сферах життя українського суспільства.  

Щорічна програма підготовки до Дня громади має на меті активізацію та згуртування 

кожного села для власного розвитку. Ключовим конкурсом Програми повинен стати конкурс 

проектів. Кожне село може взяти участь у всіх запропонованих Програмою конкурсах та 

заходах або в окремих. 

Під час урочистостей у День громади оголошуються підсумки всіх конкурсів, змагань 

та заходів й нагороджуються переможці. 

                                                           ПРОПОЗИЦІЇ 

                    щодо переліку конкурсів до Дня громади у 2020 році. 

1. Конкурс проектів розвитку сільських територій 

Конкурс відбувається з 01 березня до 01 червня 2020 року. 

Номінації конкурсу: 

- сільський туризм (створення туристичного об’єкту); 

- підприємництво (створення нових робочих місць); 

- створення умов для розвитку дітей та молоді; 

- інші… 

2. Конкурс на кращий благоустрій та озеленення (двору, вулиці, села). 

3. Конкурс учнівських творів (есе) для учнів 7-11-х класів. 

Головною темою творів повинні стати відповіді на запитання «Чим сьогодні можуть 

пишатися мої односельчани», «Найближче майбутнє мого села та моя роль у його 

розвитку», «Моє село особливе, тому що….», «Молодь села бере активну участь у 

його розбудові» тощо. 

4. Конкурс «Спортивне село». 

 

  



                                                             
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 31.01.2020 року         № 3 

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 29.01.2020 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 на лікування в сумі 200,00 (двісті) грн. 

*******, прожиає по вул. *******, 6 в с. Рудня-Бистра Олевського району 

Житомирської області. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 300 (триста) грн. 

*******, проживає по вул. *******, 6, кв. 1 в м. Олевськ; 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 500 (п'ятсот) грн. 

кожному: 

3.1. *******, проживає по вул. *******, 6, кв. 1 в м. Олевськ; 

3.2. *******, проживає по вул. *******, 30 в с. Стовпинка Олевського 

району; 

3.3. *******, поживає по вул. *******, 4 в м. Олевськ; 

3.4. *******, проживає по вул. *******, 19 в .с Рудня-Бистра Олевського 

району; 

3.5. *******, проживає по вул. П*******, 28 в с. Лопатичі Олевського 

району; 



3.6. *******, проживає по вул. *******, 32 в м. Олевськ; 

3.7. *******, проживає по вул. *******, 7 в с. Лопатичі Олевського району; 

3.8. *******, проживає по вул.  *******, 87 в с. Стовпинка Олевського 

району; 

3.9. *******, проживає по вул. *******, 86 в с. Зубковичі Олевського 

району; 

3.10. *******, проживає по вул. *******, 34 в м. Олевськ; 

3.11. *******, проживає по вул. *******, 20, кв. 12 в м. Олевськ; 

3.12. *******, проживає по вул. *******, 5 в с. Жубровичі Олевського 

району; 

3.13. *******, проживає по вул. *******, 9 в м. Олевськ; 

3.14. *******, проживає по вул. *******, 4 в с. Рудня-Бистра Олевського 

району; 

3.15. *******, проживає по бульв. *******, 5/1 в м. Олевськ; 

3.16. *******, проживає по вул. *******, 41 в с. Зубковичі Олевського 

району; 

3.17. *******, проживає по вул. *******, 87 в с. Стовпинка Олевського 

району; 

3.19. *******, проживає по вул. *******, 12 в с. Лопатичі Олевського 

району; 

3.20. *******, проживає по вул. *******, 47 в с. Стовпинка Олевського 

району; 

3.21. *******, проживає по вул. *******, 4 в м. Олевськ; 

3.22. *******, проживає по вул. *******, 5 в с. Корощине Олевського 

району; 

3.23. *******, проживає по вул. *******, 11 в с. лопатичі Олевського 

району; 

3.24. *******, проживає по вул. *******, 6, кв. 43 в м. Олевськ. 

4. Надати матеріальну допомогу на поховання в сумі 500 (п'ятсот) грн. 

кожному: 

4.1. *******, проживає  в с. Покровське Олевського району, на поховання 

сина ******* 

4.2. *******, проживає по вул. *******, 37 в с. Зубковичі Олевського 

району, на поховання батька *******.; 

4.3. *******, проживає по вул. *******, 55 в м. Олевськ, на поховання 

родича Мельника О.П.; 

4.4. *******, проживає по вул. *******, 24 в с. Варварівка Олевського 

району, на поховання сестри Колокольцевої Ю.В. ; 

4.5. *******, проживає по вул. *******, 11 в м. Олевськ, на поховання сина 

*******.; 

4.6. *******, проживає по вул. *******, 2 в с. Замисловичі Олевського 

району, на поховання чоловіка ******* 

4.7. *******, проживає по вул. *******, 7 в м. Олевськ, на поховання брата 

Петрова І.А. 

5. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000 (одна тисяча) 

грн., кожному: 

5.1. *******, проживає по вул. *******, 116 в с. Кишин Олевського району; 



5.2. *******, проживає по вул. *******, 16 в с. Лопатичі Олевського 

району; 

5.3. *******, проживає по вул. *******, 12-а, в с. Сердюки Олевського 

району; 

5.4. *******, проживає по вул. *******, 113 в с. Хочине Олевського району; 

5.5. *******, проживає по вул. *******, 18 в с. Журжевичі Олевського 

району Житомирської області; 

5.6. *******, проживає по вул. *******, 10, кв. 11 в м. Олевськ; 

5.7. *******, проживає по вул. *******, 129 в с. Хочине Олевського району; 

5.8. *******, проживає по вул. *******, 4, кв. 35 в м. Олевськ; 

5.9. *******, проживає по пров. *******, 12 в с. Кам'янка Олевського 

району; 

5.10. *******, проживає по вул. *******, 7/18 в смт Дружба Олевського 

району; 

5.11. *******, проживає по вул. *******, 12 в с. Кам'янка Олевського 

району; 

5.12. *******, проживає по вул. *******, 4 в с. Лісове Олевського району. 

6. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 27500,00 (двадцять шість тисяч) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2020 рік. 

 

 

 

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  

від 31.01.2020 року         № 4 

Про затвердження  

переліку святкових заходів 

та пам’ятних дат 

 

З метою належного відзначення державних, міських, релігійних свят та 

пам’ятних дат, які планується провести на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади протягом 2020 року, керуючись Законом 

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

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат, 

які планується провести на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади протягом 2020 році (додається). 

 

2. Призначити відповідальними за підготовку та проведення в місті 

організаційно-масових заходів з нагоди державних, міських, релігійних свят 

та пам’ятних дат – відділ культури міської ради. 

 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Вірі Дорош передбачити кошти на відзначення даних заходів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  

 

 

Міський голова                                                                                    Олег 

ОМЕЛЬЧУК   



 
Додаток   

до рішення виконавчого 

комітету  

від  31.01.2020 № 4 

Перелік 

державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат на 2020 рік  

для організації їх проведення та святкування у Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

№ 

п/п 
Державні, міські, релігійні свята 

та пам’ятні дати 

Дата 

проведення 

1 День села (селища)  

2 Новорічніта Різдвяні свята грудень 2018 року-січень 2019 року 

3 День соборностіта Свободи України 22 січня 

4 День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15 лютого 

5 ДеньГероїв Небесної Сотні 20 лютого 

6 Міжнароднийжіночий день 08 березня 

7 День Чорнобильської трагедії  26 квітня 

8 Пасха (Великдень) 

Дні поминання почилих 

18квітня 

9 День матері 08 травня 

10 День Перемоги  09 травня 

11 День пам'яті жертв політичних репресій 15 травня 

12 День міста 18 травня 

13 День Європи 21 травня 

14 День захисту дітей 01 червня 

15 День медичного працівника 17 червня 

16 День Скорботиі вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

22 червня 

17 Фестиваль вуличної музики. Свято чорниці Червень 

18 ДеньКонституції України 28 червня 

19 День молоді 26 червня 



20 День будівельника 12 серпня 

21 День Державного Прапора України 

День незалежності України (25 років) 

День громади 

23 серпня 

24 серпня 

24 серпня 

22 День знань 01 вересня 

23 День рятівника 17 вересня 

24 День партизанської слави 22 вересня 

25 День вихователя 27 вересня 

26 Фестиваль польської культури Вересень  

27 Фестиваль Олевської республіки Вересень  

28 Міжнародний день людей похилого віку 01 жовтня 

29 День вчителя 07 жовтня 

30 Деньзахисника України 14 жовтня 

31 
День автомобіліста і дорожника 

27 жовтня 

32 Деньвизволення України від фашистських 

загарбників 

28 жовтня 

33 ДеньГідності і Свободи 21 листопада 

34 День пам’ятіжертв голодоморів 27 листопада 

35 Міжнароднийдень інвалідів 03 грудня 

36 День місцевого самоврядування 07 грудня 

37 День національної поліції 09 грудня 

38 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня 

39 День Святого Миколая 19 грудня 

40 Річниця народження Бульби Боровця  

41 Щорічний звіт міського голови  

 

 Керуючий справами Юрій Русин  



          
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від.01.2020 року                 № 5 

Про погодження переліку об’єктів та видів робіт 

на 2020 рік для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення 

у вигляді суспільно корисних робіт  

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору філії  

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

30
1
, 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити перелік об’єктів та видів робіт на 2020 рік для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт,  згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Олексію Торгонському та в.о. старост Олевської міської 

ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, здійснювати контроль за 

роботою порушників, інформувати Олевський районний сектор філії Державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській області  про проведену роботу та 

відбування покарання порушників. 

 

 

  

 Міський голова                                                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                               Додаток  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на 2020 рік для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт 

 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 31.01.2020 року 

№ 5 

Міський голова 

___________Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

Начальник Олевького районного  

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» 

у Житомирській області 

___________ Наталія МЕЛЬНИК 

 



піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

13. м. Олевськ, парк ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. Прибережна смуга р. Уборть в межах міста, 

м. Олевськ 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

1 Територія прилегла до стадіону, с. Зольня, 

вул. Перемоги, 2  

Благоустрій території 

стадіону  

2 Адмінприміщення сільської ради, с. Зольня, 

вул. Морозова, 2  

Поточний ремонт  

3 Територія прилегла до автозупинки та автозупинка 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаків 

(прибирання, поточний 

ремонт)  

4. Домоволодіння пристарілих громадян в с. Зольня, с. 

Сердюки, с. Ковальово 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам  



5 Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

6 Сільський клуб та територія прилегла до сільського 

клубу, с. Зольня, вул. Кірова, 2  

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

7 Територія прилегла до відділення звязку, с. Зольня, 

вул. Кірова, 15 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

8 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, 

с. Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту), с. Жубровичі 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ по пров. Шевченка,  

вул. Корольова та за межами населеного пугкту 

с Жубровичі 

Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка, с. Жубровичі Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського, с. Жубровичі Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна, с.Жубровичі Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани, с. Андріївка 

1 с. Сущани та територія прилегла до сільського клубу 

та сільської ради по вул. Михайла Грушевського 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани та територія прилегла до сільської школи 

вул. Набережна,  

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 Територія прилегла до СЛА по  

вул. С. Шепетька, 25, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 Територія прилегла до сільського клубу та ФП по 

вул. Лесі Українки, с. Андріївка 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

5 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка за 

межами населених пунктів. 

Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 



1 Територія кладовища по вул. Миру, с. Юрове Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 ФАП, вул. Центральна, с. Юрове Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А, с. Юрове Прибирання території, 

поточний ремонт  

4 Адмінбудівля села, с. Юрове, вул. Центральна, 54 Поточний ремонт 

с. Журжевичі, с. Рудня 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній, с. Журжевичі Поточний ремонт будівель, 

огорож, упорядкування 

території, заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4, с. Журжевичі 

Поточний ремонт будівель, 

огорож, упорядкування 

території, заготівля дров 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія 

площа Центральна в с. Журжевичі 

с. Рудня вул. Миру, 1-а 

Поточний ремонт будівель, 

огорож, упорядкування 

території, заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі за межами 

населеного пункту 

Упорядкування кладовища 

(прибирання, вирубування 

порослі, ремонт огорож) 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів в с. 

Журжевичі 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня, в с. Журжевичі Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 Територія прилегла до будинку культури, клубу та 

бібліотеки, вул. Житомирська, 47 с. Зубковичі.  

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 Територія прилегла до СЛА с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 61,  

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Території прилегла до адмінприміщення села, 

вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 Територія центра села, автобусна зупинка 

с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

49, вул. Поліська, 40 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка, с. Ліски, с. Бацево 

1 Адмінприміщення села Калинівка, вул. Л.Українки, 1 Коління та складання дров 



2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 1 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по 

вул. Перемоги, 2 с. Калинівка 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Центральна вулиця Л. Українки, с. Калинівка Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

5 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

6 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Кладовище с. Бацево за межами населеного пункту  Ремонт паркану, 

прибирання території 

9 Сільське сміттезвалище с.Калинівка за межами 

населеного пункту 

Прибирання прилеглої 

території 

с. Кишин, селище Лугове, с. Забороче, с. Болярка 

1 Територія прилегла до сільського клубу та 

пам’ятника загиблим у роки ВВВ с. Кишин, вул. 

Житомирська с. Кишин  

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; ремонт 

танцювального майданчика; 

косіння трави на прилеглій 

території 

2 Територія прилегла до адмінприміщення та центру 

села по вул. Житомирській, 55, с. Кишин 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; косіння трави на 

прилеглій території 

3 Територія прилегла до Кишинської АСЛ по вул. 

Житомирській, 57, с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 Територія прилегла до кладовища, вул. Зелена, 

с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФАП 

вул. Миру, 53, с. Забороче. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 Територія прилегла до центру села, вул. Миру, 55, 

с. Забороче. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 



косіння трави. 

7 Територія прилегла до сільського клубу та ФАПу, 

вул. Жовтнева, 4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 Територія прилегла до центра села, вул. Жовтнева, 

4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 Територія прилегла центру села, вул. Миру, 5, 

селище Лугове. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело 

1 Будинок культури вул. Національного визволення, 

59-а, с. Майдан 

Будинок культури, вул. Леоніда Ступницького, 16-а, 

с. Сарнівка, 

Будинок культури, вул. М. Курильчука, 6, 

с. Джерело 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело за 

межами населеного. 

Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 Парк по вул. Національного визволення, с. Майдан, Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка 

вул. Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по 

вул. Національного визволення, 54 та клубом по 

вул. Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

с. Рудня-Бистра, с. Варварівка, с. Корощино 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, 

вул. Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу Розчищення снігових заметів 



с. Варварівка вул. Л. Українки, 45 або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища в с. Рудня-Бистра за межами 

населеного пункту 

Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в 

с. Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощине по 

вул. Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська 

1 Територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці смт Новоозерянка, 

вул. Заводська, с. Озеряни, вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська, вул. Миру  

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 Територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення смт Новоозерянка  

вул. Заводська, 2.  

Прилегла територія до адмінприміщення вул. 

Заводська, 2 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 Територія центру селища, села, території біля Прибирання прилеглої 



памятників, смт. Новоозерянка, вул. Заводська, с. 

Озеряни, вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська – 

вул. Миру. 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ, с. Озеряни – вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська- вул. Партизанська,  

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія смт Новоозерянка, вул. Космонавтів, вул. 

Юрія Креця, вул. Сонячна 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів 

смт. Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське, с. Млинок, с. Михайлівка, с. Будки 

1 Територія прилегла до адмінприміщення села, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 16 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); побілка дерев; косіння 

трави на прилеглій території; 

обрізка гілля з дерев; побілка 

стовбурів дерев; побілка 

огорожі; відкидання снігу (в 

зимовий період); коління та 

складання дров. 

2 ФАП та прилегла до нього територія, с. Покровське, 

вул. Лісна, 4-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території; 

відкидання снігу (в зимовий 

період); коління та складаня 

дров. 

3 Відділення зв'язку та прилегла територія, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території 

4 Кладовище та прилегла до нього територія 

с. Покровське (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року), косіння трави на 

прилеглій території; обрізка 

гілля з дерев; побілка огорожі; 

ремонт огорожі. 

7 Пам’ятники, обеліски та пам’ятні місця – прилегла 

територія с. Покровське, вул. Лісова та на території 

сільського кладовища 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 Сільські вулиці с. Покровське,: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня  

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 



9 Територія прилегла до автобусної зупинки, вул. 

Молодіжна, вул. Лісова с. Покровське 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Покровське 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. Сільський клуб та прилегла до нього територія, 

с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. ФП та прилегла територія до нього с. Млинок, 

вул. Партизанська, 20-а  

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 Вулиці с. Млинок: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 Сільський клуб, ФП та прилегла територія, 

с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15. Сільські вулиці с. Михайлівка: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16. Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Будки. 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. Сільські вулиці с. Будки: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

18. Сільський ФП, с. Будки, вул. Миру, 12-б Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка, с. Лісове 

1. Адміністративне приміщення округу, прилегла до 

нього територія, с. Кам'янка, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. Приміщення амбулаторії та прилегла територія, 

вул. Набережна, 37, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. Пам'ятники, обеліски, вул. Набережна, вул. 

Центральна, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. Приміщення сілького Будинку культури, прилегла Прибирання прилеглої 



до нього територія вул. Центральна, 92, с. Кам'янка території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. Сільські вулиці: Центральна, Набережна, Шевченка, 

Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. Рокитнівський 

с. Кам'янка 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове вул. Центральна Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. Територія кладовищ по вул. Хільчука та за межами 

села біля автодороги Київ-Ковель, с. Кам'янка. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія, за 

межами села 

Розчищення території 

9. Спортивний та дитячий майданчик, прилегла 

територія по вул. Набережній с. Кам'янка 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. Прилегла територія до ДНЗ № 9 вул. Набережна, 35 

с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

с. Тепениця, с. Хмелівка, с. Артинськ, с. Обище, с. Соснівка 

1. Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Тепениця та в с. Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, 

вул. А. Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. Територія пам’ятника загиблим воїнам під час ВВВ 

по вул. А. Левчука, с. Тепениця 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. Несанкціоновані сміттєзвалища за межеми 

населеного пункту с. Хмелівка та в с. Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 



8. Територія прилегла до Будинку культури в 

с. Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Артинськ та в с. Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по 

вул. Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ 

вул. Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. Несанкціоновані сміттєзвалища с. Обище та за 

межами населеного пункту с. Обище  

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по 

вул. Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18. Територія прилегла до ФАП с. Обище по 

вул. Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. Несанкціоновані сміттєзвалища, за межами 

населеного пункту в с. Соснівка та в с. Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі, с. Устиінвка, с. Шебедиха 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, поточні ремонтні 

роботи в приміщенні (побілка, 

покраска), прибирання снігу  

(в залежності від пори року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 



дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП с. Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання прилеглої 

території, обкошування трави, 

бурянів та їх прибирання, 

прорізка, порубка і складання 

дров, ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по 

вул. Соборній 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по 

вул. Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. Допомога одиноким престарілим особам 

с. Шебедиха 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. Допомога одиноким престарілим особам, 

с. Замисловичі 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище, с. Майдан-Копищенський 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців, вул. Партизанська с. Копище 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський (за межами сіл 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, вул. Партизанська, 

52-а, Будинок культури, вул. Партизанська, 50-б 

магазини Партизанська, 50-а 

Виготовлення ящиків для 

сміття, прибирання території 

навколо приміщень (косіння, 

замітання, згрібання сміття та 

вивіз на сміттєзвалище) 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, вул. Партизанська, с. М-Копищенський, 

вул. Бортницька 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище, вул. Партизанська Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочине, с. Перга, с. Рудня-Хочинська 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по Підмітання, прибирання 



вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральна, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочине, вул. Малікова, 25 та 

прилегла до нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення. 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. Вулиці Малікова, Шкільна, Садова, Лісова, Зарічна, 

Космонавтів, Гагаріна та прилеглі до них території 

с. Хочино. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. Вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, Піскова, 

Сидоренка, Центральна, Геологічна та прилеглі до 

них території с. Перга 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. Вулиці Незалежна, Набережна, Лісова та прилеглі 

до них території с. Рудня-Хочинська, 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. Вулиця Зарічна та прилеглі до них території с. 

Рудня-Перганська 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл за межах населених пунктів 

с.Хочине, Рудня-Хочинська, Перга, Рудня-

Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. Центр села вул. Гагріна, с. Лопатичі  Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. Територія, яка визначена для виїзної торгівлі, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. Територія прилегла до пам’ятника загиблим воїнам-

односельчанам, с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  Територія прилегла до річки Уборть, с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, вул. Зарічна. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. Територія кладовищ, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. 

Зарічна. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. Прилегла територія до дошкільного закладу, 

с. Лопатичі, вул. Зарічна 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. Надання допомоги по господарству пенсіонерам та 

інвалідам села, с. Лопатичі. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття.  

8. Адмінприміщення старостинського округу, Рубка і складання дров. 



с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка, с. Держанівка  

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по 

вул. Шевченка, 35 

Ремонт будівіл: штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка, вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території: прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в 

с. Стовпинка 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення в с. Стовпинка по вул. Шевченка, 

30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села 

Стовпинка вул. Шевченка, 30 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а в с. Стовпинка та по вул. Гагаріна в с. Держанівка 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів. 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі, вул. Шевченка. 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

9.  Прибирання центральної вулиці в с. Держанівка 

вул. Шевченка 

Замітання, прибирання сміття, 

косіння трави, обрізання 

дерев, прибирання снігу . 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14,  

територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Миру, 11, 

адмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. Незалежності, 1-8, 

територія прилегла до Дружбівського НВК 

(вул. Незалежності, 4), 

Дружбівської дільничної лікарні (вул. Незалежності, 

2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. Майданчик для виїзної торгівлі смт Дружба, 

вул. Центральна, 7, 

Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, територія прилегла до ФП смт Діброва, 

площа Перемоги 

Підмітання вулиці, прибиання 

сміття і побутових відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 



7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету       Юрій РУСИН 



           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

від 31.01.2020 року                     № 6 

 

Про визначення видів робіт на 2020 рік 

для засуджених та провопорушників, 

які будуть відбувати громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів 

та видів громадських робіт 

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

36 ч.5 Кримінально-виконавчого Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види робіт на 2020 рік для засуджених та провопорушників, які 

будуть відбувати громадські роботи та Погодження переліку об`єктів та видів 

громадських робіт, згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цтвільного 

захисту населення Олексію Торгонському та в.о. старост Олевської міської 

ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, визначати об’єми робіт, 

проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за роботою 

засуджених, інформувати Олевський районний сектор філії Державної установи 

«Центр пробації» у Житомирській області про проведену роботу та відбування 

покарання засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт на 2020 рік для засуджених та провопорушників, 

які будуть відбувати громадські роботи та Погодження переліку об`єктів 

та видів громадських робіт 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 
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прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

13. м. Олевськ, парк ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. Прибережна смуга р. Уборть в межах міста, 

м. Олевськ 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

1 Територія прилегла до стаділну, с. Зольня, 

вул. Перемоги, 2  

Благоустрій території 

стадіону  

2 Адмінприміщення сільської ради, с. Зольня, 

вул. Морозова, 2  

Поточний ремонт  

3 Територія прилегла до автозупинки та автозупинка 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаків  

4. Домоволодіння пристарілих громадян  Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам  

5. Територія прилегла до ДНЗ №25, с. Зольня, 

вул. Морозова, 3  

Благоустрій місць складання 

твердого палива  

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 



7. Територія прилегла до школи с. Зольня, площа 

Перемоги, 2, с. Сердюки  

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 Сільський клуб та територія прилегла до сільського 

клубу, с. Зольня, вул. Кірова, 2  

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 Територія прилегла до відділення звязку, с. Зольня, 

вул. Кірова, 15 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, 

с. Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту),  

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ  Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани, с. Андріївка 

1 вул. Михайла Грушевського, с. Сущани та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради  

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 вул. Набережна, с. Сущани та територія прилегла до 

сільської школи  

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 Територія прилегла до СЛА по вул. Михайла 

Грушевського, 25, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 Територія прилегла до сілького дитячого садка 

вул. Михайла Грушевського, 14, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФП по 

вул. Леніна, с. Андріївка 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка  Прибиання території 



кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

1 Територія кладовища по вул. Миру, с. Юрове Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 ФАП, вул. Центральна, с. Юрове Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А,  Прибирання території, 

поточний ремонт  

4 Адмінбудівля села в с. Юрове с. Юрове вул. Центральна, 

54  

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19, с. Юрове Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі, с. Рудня 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній, с. Жубровичі Ремонт будівель огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4, с. Жуброавичі 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія 

с. Журжевичі площа Центральна  

с. Рудня вул. Миру, 1-а 

Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі  Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів  Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня в с. Журжевичі Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 Територія прилегла до будинку культури, клубу та 

бібліотеки, центральна вулиця в с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 47. 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 Територія прилегла до СЛА с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 61. 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Території прилегла до адмінприміщення села, 

вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 Територія центра села, автобусна зупинка Прибирання прилеглої 



с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

49, вул. Поліська, 40 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка, с. Ліски, с. Бацево 

1 Адмінприміщення в с. Калинівка Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по 

вул. Перемоги в с. Калинівеп 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Центральна вулиця Л. Українки, с. Калинівка Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

5 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

6 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Кладовище с. Бацево  Ремонт паркану, 

прибирання території 

9 Сільське сміттезвалище с.Калинівка  Прибирання прилеглої 

території 

с. Кишин, селище Лугове, с. Забороче, с. Болярка 

1 Територія прилегла до сільського клубу та 

пам’ятника загиблим у роки ВВВ с. Кишин,  

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; ремонт 

танцювального майданчика; 

косіння трави на прилеглій 

території 

2 Територія прилегла до адмінприміщення та центру 

села по вул. Житомирській, 55, с. Кишин 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; косіння трави на 

прилеглій території 

3 Територія прилегла до Кишинської АСЛ по вул. 

Житомирській, 57, с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 Територія прилегла до кладовища, вул. Зелена, 

с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФАП Прибирання сміття (в 



вул. Миру, 53, с. Забороче. залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 Територія прилегла до центру села, вул. Миру, 55, 

с. Забороче. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 Територія прилегла до сільського клубу та ФАПу, 

вул. Жовтнева, 4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 Територія прилегла до центра села, вул. Жовтнева, 

4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 Територія прилегла центру села, вул. Миру, 5, 

селище Лугове. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело 

1 Будинок культури вул. Національного визволення, 

59-а, с. Майдан 

Будинок культури, вул. Леоніда Ступницького, 16-а, 

с. Сарнівка, 

Будинок культури, вул. М. Курильчука, 6, 

с. Джерело 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело  Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 Парк по вул. Національного визволення, с. Майдан, Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка 

вул. Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 



сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по 

вул. Національного визволення, 54 та клубом по 

вул. Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

с. Рудня-Бистра, с. Варварівка, с. Корощино 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, 

вул. Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу 

с. Варварівка вул. Л. Українки, 45 

 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища в с. Рудня-Бистра  Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в 

с. Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по 

вул. Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська 

1 Територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці смт Новоозерянка, 

вул. Заводська, с. Озеряни, вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська, вул. Миру  

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 Територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 



 благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села смт Новоозерянка, вул. 

Заводська. Прилегла територія до адмінприміщення  

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 Територія центру селища, села, території біля 

памятників, смт. Новоозерянка, вул. Заводська, с. 

Озеряни, вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська – 

вул. Миру. 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ, с. Озеряни – вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська- вул. Партизанська,  

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів 

смт. Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське, с. Млинок, с. Михайлівка, с. Будки 

1 Територія прилегла до адмінприміщення села, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 16 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); побілка дерев; косіння 

трави на прилеглій території; 

обрізка гілля з дерев; побілка 

стовбурів дерев; побілка 

огорожі; відкидання снігу (в 

зимовий період); коління та 

складання дров. 

2 ФАП та прилегла до нього територія, с. Покровське, 

вул. Лісна, 4-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території; 

відкидання снігу (в зимовий 

період); коління та складаня 

дров. 

3 Відділення зв'язку та прилегла територія, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території 

4 Кладовище та прилегла до нього територія 

с. Покровське (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 



року), косіння трави на 

прилеглій території; обрізка 

гілля з дерев; побілка огорожі; 

ремонт огорожі. 

5 Прилегла територія до ДНЗ, с. Покровське, 

вул. Лісна, 6. 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі  

7 Пам’ятники, обеліски та пам’ятні місця – прилегла 

територія с. Покровське 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 Сільські вулиці с. Покровське,: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня  

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 Територія прилегла до автобусної зупинки, 

с. Покровське 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Покровське 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. Сільський клуб та прилегла до нього територія, 

с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. ФП та прилегла територія до нього с. Млинок, 

вул. Партизанська, 20-а  

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 Вулиці с. Млинок: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 Сільський клуб, ФП та прилегла територія, 

с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15. Сільські вулиці с. Михайлівка: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16. Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Будки. 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. Сільські вулиці с. Будки: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

18. Сільський ФП, с. Будки, вул. Миру, 12-б Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка, с. Лісове 



1. Адміністративне приміщення округу, прилегла до 

нього територія, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. Приміщення амбулаторії та прилегла територія, 

вул. Набережна, 37, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. Пам'ятники, обеліски, вул. Набережна, вул. 

Центральна, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. Приміщення сілького Будинку культури, прилегла 

до нього територія вул. Центральна, 92, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. Сільські вулиці: Центральна, Набережна, Шевченка, 

Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. Рокитнівський 

с. Кам'янка 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. Центральна вулиця с. Лісове Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. Територія кладовищ по вул. Хільчука та за межами 

села біля автодороги Київ-Ковель, с. Кам'янка. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. Спортивний та дитячий майданчик, прилегла 

територія по вул. Набережній с. Кам'янка 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. Прилегла територія до ДНЗ № 9 вул. Набережна, 35 

с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

с. Тепениця, с. Хмелівка, с. Артинськ, с. Обище, с. Соснівка 

1. Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Тепениця та в с. Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, 

вул. А. Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 



кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. Територія пам’ятника загиблим воїнам під час ВВВ 

по вул. А. Левчука, с. Тепениця 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. Несанкціоновані сміттєзвалища за межеми 

населеного пункту с. Хмелівка та в с. Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в 

с. Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Артинськ та в с. Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по 

вул. Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ 

вул. Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. Несанкціоновані сміттєзвалища с. Обище та за 

межами населеного пункту с. Обище  

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по 

вул. Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18. Територія прилегла до ФАП с. Обище по 

вул. Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. Несанкціоновані сміттєзвалища, за межами 

населеного пункту в с. Соснівка та в с. Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 



прилеглої території. 

с. Замисловичі, с. Устиінвка, с. Шебедиха 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу  

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП с. Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання прилеглої 

території, обкошування трави, 

бурянів та їх прибирання, 

прорізка, порубка і складання 

дров, ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по 

вул. Соборній 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по 

вул. Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. Допомога одиноким престарілим особам 

с. Шебедиха 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. Допомога одиноким престарілим особам, 

с. Замисловичі 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище, с. Майдан-Копищенський 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців. 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан- Прибирання, побілка огорожі 



Копищенський 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини  

Виготовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський. 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочине, с. Перга, с. Рудня-Хочинська 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу.  

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення. 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. Вулиці Малікова, Шкільна, Садова, Лісова, Зарічна, 

Космонавтів, Гагаріна та прилеглі до них території 

с. Хочино. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. Вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, Піскова, 

Сидоренка, Центральна, Геологічна та прилеглі до 

них території с. Перга 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. Вулиці Незалежна, Набережна, Лісова та прилеглі 

до них території с. Рудня-Хочинська, 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. Вулиця Зарічна та прилеглі до них території с. 

Рудня-Перганська 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл Хочине, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. Центр села вул. Гагріна, с. Лопатичі  Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. Територія, яка визначена для виїзної торгівлі, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. Територія прилегла до пам’ятника загиблим воїнам-

односельчанам, с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  Територія прилегла до річки Уборть, с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, вул. Зарічна. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. Територія кладовищ, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Прибирання сміття. Вирубка 



Зарічна. молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. Прилегла територія до дошкільного закладу, 

с. Лопатичі, вул. Зарічна 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. Надання допомоги по господарству пенсіонерам та 

інвалідам села, с. Лопатичі. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття.  

8. Адмінприміщення старостинського округу, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка, с. Держанівка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по 

вул. Шевченка, 35 

Ремонт будівіл: штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території: прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в 

с. Стовпинка 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення в 

с.Стовпинка 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а та замежеми кладовища 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі. 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14,  

територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Миру, 11, 

адмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. Незалежності, 1-8, 

територія прилегла до Дружбівського НВК 

(вул. Незалежності, 4), 

Дружбівської дільничної лікарні (вул. Незалежності, 

2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. Майданчик для виїзної торгівлі смт Дружба, 

вул. Центральна, 7, 

Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 



навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва. 

Підмітання вулиці, прибиання 

сміття і побутових відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Юрій РУСИН  



  



                                                                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 31.01.2020 року         № 7 

Про визначення уповноважених осіб на прийом 

заяв громадян, з необхідними документами для 

призначення житлових субсидій, державних допомог, 

пільг, складання  актів  обстеження  матеріально-побутових   

умов  сім’ї   
 

 Відповідно до п.9  Положення  про порядок призначення житлових 

субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2019 р. №807), п.3 Порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінетом 

Міністрів України  24 лютого 2003р. №250,  п.2  Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751, п.1 Положення про 

головного державного соціального інспектора та державного соціального 

інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2001 р. №1091, п.3  Порядку надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій 

формі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 

2019 року №373 та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити уповноважених осіб для прийому заяв громадян з необхідними 

документами для призначення житлових субсидій, державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім'ям з дітьми,  

складання  актів  обстеження  матеріально-побутових  умов  сім’ї  для  

призначення (відновлення) державної  соціальної  допомоги/соціальних  

виплат,  прийому заяв пільговиків з необхідними документами для  подальшої 

їх передачі управлінню праці та соціального захисту населення Олевської 

районної державної адміністрації, згідно додатку.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Якова Осипчука. 

 

 

Міський голова                                                                                Олег 

ОМЕЛЬЧУК 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-%D0%BF#n14


 

                     Додаток  

                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                         Олевської міської ради  

від  31.01.2020 року № 7 

Уповноважені особи  

визначені  для прийому  заяви громадян з необхідними документами для призначення 

житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної 

допомоги сім'ям з дітьми,  складання  актів  обстеження  матеріально-побутових  умов  сім’ї  

для  призначення (відновлення) державної  соціальної  допомоги/соціальних  виплат,  

прийому заяв пільговиків з необхідними документами для  подальшої їх передачі 

управлінню праці та соціального захисту населення Олевської районної державної 

адміністрації 

Бабич Валентина Володимирівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Бабич Лариса Адамівна в.о.старости с.Замисловичі 

Буднік Наталія Адамівна діловод  с.Майдан 

Басюк Надія Андріївна в.о.старости с.Покровське 

Головенко Марія Адамівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Горпинич Наталія Максимівна в.о.старости с.Лопатичі 

Дударь Ірина Петрівна в.о.старости смт.Новоозерянка 

Кайданович Володимир Йосипович в.о.старости с.Тепениця 

Козловець Лідія Володимирівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Ковальчук Тетяна Сергіївна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Корнійчук Олександр Васильович в.о. старости с.Кам’янка 

Кравченко Микола Миколайович в.о.старости с.Стовпинка 

Крепець Тамара Іванівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Місюра Тетяна Іванівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Михалець Михайло Васильович в.о.старости с.Копище 

Мойсеєнко Марія Данилівна в.о. старости с.Журжевичі 

Нікорич Марина Василівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Павленко Тетяна Володимирівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 



соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Пархомчук Людмила Григорівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Ратушинський                             Валентин 

Олексійович 

в.о.старости с.Рудня-Бистра 

Ренкас Олена Іванівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Рудік Надія Степанівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Стафійчук Катерина Олександрівна в.о. старости с.Сущани 

Степанчук Валерій Васильович в.о.старости с.Жубровичі 

Талах Ігор Васильович в.о.старости с.Юрове 

Тимощук Василь Адамович в.о.старости с.Кишин 

Хомутовський                              Анатолій 

Володимирович 

в.о.старости с.Хочине 

Хомутовська Ольга Миколаївна в.о.старости смт.Дружба 

Хоречко Валентина Володимирівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Чамор Валентина Петрівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Чорна Інна Василівна в.о.старости с.Зольня 

Шмат Тетяна Петрівна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Цапенко Світлана Миколаївна соціальний робітник КУ Територіальний 

центр  соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Павленко Ольга Миколаївна в.о.старости с.Зубковичі 

Бараш Олена Миколаївна в.о. старости с.Калинівка 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету       Юрій Русин   

  



                                                               
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від.01.2020 року         № 8 

Про затвердження фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020 рік 
 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області, керуючись ст. ст. 51, 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення ХХХІХ сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 18.04.2019 року № 1050 «Про 

реорганізацію, шляхом перетворення, комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» Олевської міської ради», 

рішення XLIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 05.09.2019 року № 

1236 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020 рік (додається). 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020 рік на головного лікаря Олега Казюка. 

 

 

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    

від 31.01.2020 року         № 9 

 

Про надання статусу  

дитини-сироти 

 

Розглянувши пакет документів та подання служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 22.01.2020 року № 48 «Про надання Талах 

Катерині Сергіївні статусу дитини-сироти», керуючись пунктами 3, 22 Порядку 

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

прав дитини, затвердженого 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 *******, 14.02.2012 року народження, статус дитини-сироти. 

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 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

від 31.01.2020 року            № 10 

 

Про затвердження клопотання 

Олевської міської ради від 28.01.2020 року 

щодо проходження медичного обстеження  

в Житомирській обласній психіатричній  

лікарні № 1 неповнолітнім ******* 

 

Розглянувши клопотання органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 28.01.2020 року щодо проходження медичного обстеження в 

Житомирській обласній психіатричній лікарні № 1 неповнолітнім 

Хомутовським Миколою Ярославовичем, 22.11.2005 року народження, так як 

він знаходиться на диспансерному обліку в психіатричному кабінеті КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, 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 проходження медичного обстеження в Житомирській обласній 

психіатричній лікарні № 1 неповнолітнім *******, 22.11.2005 року народження. 

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 

 

  

КЛОПОТАННЯ 

 

Орган опіки та піклування Олевської міської ради, на підставі заяви 

*******та пакету документів, надає згоду на проходження медичного 

обстеження в Житомирській обласній психіатричній лікарні № 1 неповнолітнім 

*******, 22.11.2005 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  

від 31.01.2020 року            № 11 

 

Про надання дитині статусу  

позбавленої батьківського 

піклування 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації від 29.01.2020 року №70 «Про надання ******* статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування» та висновок лікарсько-

консультативної комісії від 29.01.2020 року №202, керуючись п.3, пп.9 п.24 

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

захистом прав дитини, затвердженого 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 *******, 24.09.2013 року народження, статусу дитини позбавленої 

батьківського піклування. 

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 

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

 

РІШЕННЯ   

 

від 31.01.2020 року         № 12 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши надані документи та заяву *******, який проживає по вул. 

Павленка,10 в м.Олевськ, керуючись 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, ст. 36,39,46 

Житлового кодексу Української РСР, пп.2 п. а ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік *******, 1974 р.н  

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

потребують поліпшення  житлових умов, як учасника бойових дій в зоні 

проведення АТО. 

2. 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   

 

від 31.01.2020 року         № 13 

 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, які потребують 

покращення житлових умов 

 

Відповідно інфорації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на виконання 

розпорядження міського голови від 07.11.2019 року №303, керуючись ст.40 

Житлового кодексу Української РСР, пп. 2 п.а ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку *******та її сім’ю на підставі документів, які 

свідчать про право власності на нерухоме майно, внаслідок чого відпали 

підстави для надання їм іншого жилого приміщення. 

2. Зняти з квартирного обліку *******, який виїхав на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту, не провів поновлення облікових 

документів та не пройшов перереєстрацію.  

3.  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. 

4. 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   

 

від 31.01.2020 року         № 14 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

Розглянувши документи *******, проживає по вул. *******, 4 в 

м.Олевськ, *******, проживає по вул. *******, 20,  заяву та надані документи 

*******, проживає по вул. *******, 31, кв.25, *******, проживає по вул. 

******* *******,39, 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.36, 39, 40, 45, 46 Житлового 

кодексу Української РСР, пп.2 п.а) ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни в п.2 рішення виконавчого комітету від 27.12.2019 року №235 

«Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному обліку» 

виклавши в такій редакції: «Внести зміни до облікової справи *******, який 

перебуває на квартирному обліку в списках на позачергове отримання житла, 

(рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 27.04.2018 року 

№72) у зв’язку зі зміною статуса інваліда війни III групи на особу з 

інвалідністю II групи». 

2. Внести зміни в п.2 рішення виконавчого комітету від 01.11.2019 року №186 « 

Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному обліку», 

виклавши в такій редакції: «Внести зміни до облікової *******, 1987 р.н., у 

зв’язку зі зміною статуса інваліда війни III групи на особу з інвалідністю II 

групи ». 

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

обліку в списках на позачергове отримання житла, як дитина-сирота (рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради від 29.11.2013 року №245), а саме 

додати до складу його сім’ї дружину і сина та затвердити наступному склад 

сім'ї: 

- *******, 1993 р.н.– заявник; 

- *******, 1980 р.н. – дружина; 

- *******, 2017 р.н.– син. 

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

обліку в списках на першочергове отримання житла (рішення виконавчого 



комітету Олевської селищної ради від 12.12.1995 року №154), виключити зі 

складу її сім’ї *******, 1989 р.н.  та ******* 1993 р.н. 

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   

 

від 31.01.2020 року         № 15 

 

Про затвердження квартирної черги   

громадян, які перебувають на  соціальному  

квартирному обліку Олевської міської ради 

 

Розглянувши списки черговості громадян, які перебувають на 

соціальному квартирному обліку для одержання жилих приміщеньіз фонду 

соціального житла Олевської міської ради, керуючись пп. 2 п.а ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36,43,45,46 Житлового 

кодексу Української РСР, Закону України  «Про житловий фонд соціального 

призначення», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити квартину чергу громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку на позачергове отримання житла. (Додаток 1 ) 

2. Затвердити квартину чергу громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку на першочергове отримання житла. (Додаток 2 ) 

3. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

квартирної черги громадян, які перебувають на соціальному обліку як такі, що 

потребують соціального житла» від 25.01.2019 року №20 вважати таким, що 

втратило чинність. 

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо 

черговості громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку. 

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   

 

від 31.01.2020 року         № 16 

 

Про затвердження квартирної черги  

громадян, які перебувають на обліку  

як такі, що потребують  поліпшення  

житлових умов 

 

Розглянувши списки черговості громадян, котрі перебувають на 

квартирному обліку для одержання жилих приміщень за місцем проживання у 

виконкомі Олевської міської ради, керуючись пп. 2 п.а ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.39,43,45,46 Житлового кодексу, 

керуючись «Правилами обліку громадян, які потребують покращення 

покращення житлових умов», затверджених Радою Міністрів Української РСР 

від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на позачерговому 

обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов за місцем 

проживання. (Додаток 1 ). 

2. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на першочерговому 

обліку як такі, що потребують  поліпшення  житлових умов за місцем 

проживання. (Додаток 2). 

3. Затвердити квартирну чергу громадян, що перебувають на загальному обліку 

як такі, що потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання. 

(Додаток 3). 

4. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

квартирної черги громадян, які перебувають на квартирному обліку як такі, що 

потребують поліпшення житлових умов» від 25.01.2019 року №19, вважати 

таким, що втратило чинність. 

5. Начальнику загального відділу Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської 

ради інформацію щодо черговості громадян, які перебувають на квартирному 

обліку на поліпшення житлових умов 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   

 

від 31.01.2020 року         № 17 

 

Про  затвердження списку  дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку Олевської  

міської ради 

 

З метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які 

потребують поліпшення житлових умов, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись пп.2 п.а ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36,43,45,46 Житлового 

кодексу, «Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових 

умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених Радою 

Міністрів Української РСР від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на  

позачергове отримання житла. (Додаток 1) 

2. Затвердити список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

першочергове отримання житла.(Додаток 2) 

3. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

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

числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку Олевської міської об’єднаної територіальної громади» від 

07.08.2019 року №147 вважати таким, що втратило чинність. 

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо 

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

числа, які перебувають на квартирному обліку. 

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   

 

від 31.01.2020 року         № 18 

 

Про переведення житлових   

будинків в нежитлові 

 

 Розглянувши заяви громадянки *******, що проживає по вул. *******, 6 

в м. Олевськ, громадянина *******, що проживає по вул. *******, 27 в м. 

Олевськ, громадянина *******, що проживає по вул. *******, 7 в м. Олевськ,  

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

Положенням про порядок  переведення житлових приміщень та житлових 

будинків в нежитлові, затвердженого  рішення ХХХХ сесії Олевської міської 

ради  VІ скликання від 28 березня  2014 року № 482, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Перевести:  

1.1 житлову квартиру №4, загальною площею 69,8 кв.м., житлового будинок 

№1 по вул. Івана Франка в м. Олевськ, у нежитлову, яка належить громадянці 

*******. 

1.2   житловий будинок, загальною площею 120,0 кв.м, по вул. Лісова, 101-а в с. 

Хмелівка Олевського району, в нежитловий,  який належить громадянинам 

*******та *******. 

2. 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   

 

від 31.01.2020 року         № 19 

 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяву гр. *******, що проживає по вул. Гатьмана *******, 

7, кв. 2 в м. Олевськ Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України 

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

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці площею 0.10 га, кадастровий 

номер 1824455100:01:001:0102, – вул. Лугова, 5 в м. Олевськ Житомирської 

області. 

2. 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   

 

від 31.01.2020 року         № 20 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення в.о. старости сіл Хочине, Рудня-Хочинська,  

Перга, Рудня-Перганська Хомутовського Анатолія Володимировича, заяви 

громадян *******, проживає за адресою: вул. *******, 86, м. Олевськ, *******, 

проживає за адресою: вул. *******, 84, с. Лопатичі Олевського району, акти 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 24.01.2020 №1, 

№2, №3, 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 Хомутовському А.В. на зрізання 68 сосен в с. Хочине на 

території кладовища; 

2) гр. ******* на зрізання 1 берези та 1 сосни в м. Олевськ по вул. 

Промислова, 86; 

3) гр. ******* на зрізання 1 дерева, в'язу, по вул. Гагаріна, 84 в с. 

Лопатичі Олевського району.  

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

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

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

організацій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови 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   

 

від 31.01.2020 року         № 21 

 

Про надання дозволу на  

встановлення рекламного засобу  

 

Розглянувши заяву громадянина *******, проживає по вул. *******, 92 в 

м. Олевськ, керуючись Положенням про розміщення реклами, затвердженого 

рішенням XXLVI 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», керуючись ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл громадянину ******* на розміщення зовнішньої реклами, 

рекламного щита розміром 1,5х0,8 м на межі земельної ділянки  по  вул. 

*******, 92, відповідно до схеми розташування.  

 2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності укласти договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу на 2 роки 11 місяців. 

3. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства надати дозвіл строком на 2 роки 11 місяців. 

 

 
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   

 

від 31.01.2020 року         № 22 

 

Про визначення виконавця послуг  

з обслуговування та ремонту об'єктів 

вуличного освітлення населених  

пунктів Олевської ОТГ  

 

З метою покращення якості  обслуговування та ремонту мереж вуличного 

освітлення населених пунктів Олевської міської об’єднаної  територіальної 

громади, відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору 

підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 11.11.2005р. №160, статей 10,13 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», керуючись частиною 6 статті 59 Закону 

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

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсу з обслуговування та 

ремонту мереж вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної  

територіальної громади, згідно додатку 1. 

2. Провести конкурс з визначення виконавця послуг з обслуговування та 

ремонту мереж вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної  

територіальної громади.  

3. Затвердити Конкурсну документацію про порядок конкурсного відбору 

підприємств з обслуговування та ремонту об'єктів вуличного освітлення 

населених пунктів Олевської ОТГ, згідно додатку 2.  

 4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення міської ради (О. Торгонському) опублікувати дане рішення 

та оголошення про проведення конкурсу в місцевих засобах масової інформації 

та на офіційному сайті міської ради.  

5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

   

 

Міський голова                                                               Олег ОМЕЛЬЧУК  



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Олевської міської ради  

від 31.01.2020 р. №22     

 

 

Склад конкурсної комісії 

з проведення конкурсу з обслуговування та ремонту мереж вуличного 

освітлення населених пунктів Олевської об’єднаної  територіальної 

громади. 

  

Мельник С.В.                            заступник міського голови, голова комісії;  

Торгонський О. І.  начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення 

міської ради, заступник голови комісії; 

Бородавко Н. А.  провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та цивільного 

захисту населення міської ради, секретар 

комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Ковальчук О. Б.   начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності 

Стафійчук Р.О.  Головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради,  

Кізілова Т. М.   головний спеціаліст відділу містобудування 

архітектури, будівництва міської ради 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного 

захисту населення                                       Олексій Торгонський 

 

 

 

 

 

 
 



 



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

Олевської міської ради  

від 31.01. 2020 р. №22    
 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
           про порядок конкурсного відбору підприємств  

        з обслуговування та ремонту об'єктів вуличного освітлення населених пунктів 

Олевської ОТГ 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Олевська міська рада 

11001, Житомирська обл. м. Олевськ, вул. Володимирська, 2 

 2. Підстава  для  проведення  конкурсу: 

Рішення виконкому Олевської міської ради від 31.01.2020 року №22.  

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону 

особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з 

обслуговування та ремонту об’єктів вуличного освітлення: 

Місце: 11001, Житомирська обл., м. Олевськ вул.Свято-Миколаївська, 4 (мала 

зала). 

Дата     .03.2020 р. 

Час 10 год. 00 хв. 

Секретар конкурсної комісії – Бородавко Ніна Анатолівна, провідний спеціаліст 

відділу житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення 

міської ради,   тел.068 894 9890. 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу. 

4.1. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних 

транспортних засобів для здійснення робіт по технічному обслуговуванню. 

 4.2. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє 

забезпечити зберігання та охорону транспортних засобів, здійснювати 

щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними 

силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту 

спеціально обладнаних транспортних засобів. 

 4.3. Вартість надання послуги з обслуговування електроустаткування. 

 4.4. Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні 

аналогічних договорів. 

 4.5. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. 

 4.6. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуг, якщо це передбачено 

чинним законодавством України. 

5. Критерії      відповідності      учасника     встановленим кваліфікаційним 

вимогам 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 

1. Наявність в учасника 

достатньої кількості спеціальних  

транспортних засобів (власних 

чи арендованих) для проведення 

перевага надається учасникові, який має  

транспортні засоби різних типів для 

проведення технічного обслуговування та 

ремонту вуличного освітленн ОТГ 



технічного обслуговування та 

ремонту вуличного освітленн 

ОТГ 

перевага надається учасникові, який має  

транспортні засоби, строк експлуатації та 

рівень зношеності яких менший 

2. Можливість здійснювати 

щоденний контроль за 

технічним станом транспортних 

засобів власними силами, 

виконання регламентних робіт з 

технічного обслуговування та 

ремонту спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

наявність власного або орендованого 

контрольно-технічного пункту 

3. Можливість забезпечити 

зберігання та охорону  

транспортних засобів, на 

підставі та у порядку, 

встановленому законодавством 

зберігання транспортних засобів 

забезпечують штатні працівники або інше 

підприємство за договором на власній або 

орендованій території виконавця послуг 

4. Вартість надання послуг з 

проведення технічного 

обслуговування та ремонту 

вуличного освітлення ОТГ 

вартість надання послуг з проведення 

технічного обслуговування та ремонту 

вуличного освітлення ОТГ порівнюється 

окремо 

перевага надається учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання послуг 

5. Досвід роботи з надання 

послуг з проведення технічного 

обслуговування та ремонту 

об’єктів вуличного освітлення 

ОТГ відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, норм та 

правил 

перевага надається учасникові, що має досвід 

роботи з надання послуг з проведення 

технічного обслуговування та ремонту 

вуличного освітленн ОТГ відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, норм та правил.  

6. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації (з 

урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

перевага надається учасникові, який не має 

порушень правил безпеки дорожнього руху 

водіями  транспортних засобів під час 

надання послуг з проведення технічного 

обслуговування та ремонту вуличного 

освітленн ОТГ 

6. Перелік  документів,  оригінали  або  копії яких подаються учасниками  

конкурсу  для  підтвердження  відповідності  учасників установленим  

кваліфікаційним вимогам. 
-  заява   на   участь   у   Конкурсі; 
-  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців; 
-  балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період; 
-  розрахунок вартості робіт  з    утримання  та  ремонту  вуличного 

освітлення населених пунктів Олевської ОТГ. 

- довідки відповідних органів державної фіскальної служби і 

Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) 



заборгованості  за  податковими  зобов’язаннями та платежами до 

Пенсійного фонду України; 

- документ, що  містить   інформацію  про  технічний потенціал  

суб’єкта  господарювання  (кількість спеціально обладнаних 

транспортних  засобів)  які перебувають на балансі суб’єкта 

господарювання, наявність власної ремонтної бази; 

- технічні паспорти  на транспортні засоби та довідки про проходження 

ними технічного огляду; 

- довідки про проходження працівниками медичного огляду; 

- документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з 

обслуговування та ремонту мереж вуличного освітлення; 

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу 

і   містять  відомості  про  його здатність  надавати  послуги обслуговуван

ня та ремонту електрообладнання. 

7. Обсяг робіт з утримання т  ремонту вуличного освітлення населених 

пунктів Олевської ОТГ 

Мережа вуличного освітлення згідно додатку1 

 

     8. Вимоги щодо якості виконання робіт з утримання та ремонту 

вуличного освітлення населених пунктів Олевської ОТГ 

При наданні послуг по технічному обслуговуванню та ремонту мереж 

вуличного освітлення на вулицях та провулках населених пунктів Олевської 

ОТГ: 

- учасник має забезпечити надання послуг з технічного обслуговування та 

ремонту мереж вуличного освітлення на вулицях та провулках населених 

пунктів Олевської ОТГ згідно з додатком 1; 

- виконання всіх нормативів по обслуговуванню та ремонту мереж вуличного 

освітлення на вулицях та провулках населених пунктів Олевської ОТГ. 

9. Вимоги до конкурсних пропозицій 

9.1. Для часті в конкурсі його учасники подають оригінали, або засвідчені в 

установленому законодавством порядку   копії документів, передбачених 

конкурсною документацією.  

9.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою 

конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і 

місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік об'єктів 

благоустрою щодо утримання та/або ремонту яких подається пропозиція. На 

конверті з конкурсною пропозицією повинно бути написано великими буквами 

"КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ".  

9.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення 

строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.  

9.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку   подання   

конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   його продовження, якщо учасники 



через об'єктивні причини не можуть подати свої конкурсні пропозиції у 

встановлений строк. 

 Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів 

організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким 

надіслана конкурсна документація.  

     9.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію, 

або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.  

     9.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі 

обліку або в реєстрі. 

     На запит учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження 

його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.  

 

10. Розрахунок вартості робіт з    утримання та/або ремонту вуличного 

освітлення населених пунктів Олевської ОТГ 

Замовник має право звернутися до учасника конкурсу для підтвердження 

вартісних характеристик. 

Ціна конкурсної пропозиції учасника означає суму, заявку учасник 

передбачає виконати послуги, передбачені у вимогах Замовника. 

11.Критерії оцінки конкурсних пропозицій: 

      -вартість робіт; 

      -забезпеченість учасника     конкурсу    матеріально-технічним 

обладнанням; 

     - наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням 

пропозицій щодо залучення співвиконавців); 

     -  фінансова спроможність учасника конкурсу; 

      - строки виконання   робіт; 

    -  наявність позитивного досвіду роботи з  утримання   та/або ремонту  

об'єктів  благоустрою  відповідно  до  вимог  стандартів, нормативів, норм та 

правил; 

     12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою 

надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та внесення 

змін до неї: 

- учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до 

закінчення строку  подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за 

роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. 

- організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання 

звернення про роз'яснення, до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій надає письмове роз'яснення. 

-у разі надходження двох і більше звернень про надання 

роз'яснення щодо змісту конкурсної документації, організатор конкурсу 

проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про 

місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє 

учасників протягом трьох робочих днів. 



- організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який 

надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення. 

- організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім 

календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій, 

внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів, 

у письмовому вигляді, повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано 

конкурсну документацію. 

 - У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації, або 

надання роз'яснень щодо її змісту, організатор конкурсу продовжує строк 

подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що 

повідомляються учасники. 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 

- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою. 

- Місце подання конкурсних пропозицій – Житомирська обл., м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 4, загальний відділ міської ради; 

– кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17 год. 00 хв. 

__.____.2020 року; 

- конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам 

конкурсу; 

- організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку 

подання конкурсних   пропозицій  рішення   щодо   його продовження.  Про 

своє рішення, а також зміну місця,  дня та часу розкриття конвертів  організатор 

конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи 

на участь у конкурсі; 

- учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію 

або  внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій; 

- конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі 

обліку; 

- конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції 

шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання 

конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції. 

14. Місце, дата та час розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями: 

-   Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями відбудеться о 

10 год. 00 хв. ___.___.2020 року за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. 

вул. Свято-Миколаївська, 4, мала зала засідань; 

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за 

відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди. 

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна 

комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання 

яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію 

про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії 

оцінки конкурсних пропозицій. 

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право 

звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести 

консультації з окремими учасниками. 



- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія 

відхиляє пропозиції з таких причин: 

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим 

конкурсною документацією; 

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 

- встановлення факту подання  недостовірної  інформації,  яка впливає на 

прийняття рішення; 

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації,  його  визнано банкрутом 

або порушено провадження у справі про його банкрутство. 

 

 15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся. 

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 

     - неподання конкурсних пропозицій; 

     - відхилення всіх конкурсних пропозицій. 

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання 

конкурсу   таким,   що  не  відбувся,  його організатор  письмово повідомляє 

протягом трьох робочих днів з дня його  прийняття  всіх учасників конкурсу та 

організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу. 

  -   Конкурсні пропозиції, які не були відхилені  оцінюються  конкурсною 

комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. 

 

 16.Визначення переможця конкурсу та укладення договору. 

    16.1. Конкурсні пропозиції оцінюються конкурсною  комісією  за критеріями, 

установленими в конкурсній документації.  

     16.2. Переможцем   конкурсу   визначається  його  учасник,  що відповідає 

кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити  виконання робіт  відповідної  

якості  і  конкурсна  пропозиція якого визнана найкращою за результатами 

оцінки. 

     Одним з головних критеріїв визначення  переможця  конкурсу  є вартість 

робіт.  

     16.3. Рішення про результати проведення  конкурсу  приймається 

конкурсною  комісією  на  закритому засіданні в присутності більше половини  

її  складу  відкритим  голосуванням  простою   більшістю голосів. У разі 

рівного розподілу голосів  ухвальним  є  голос  голови конкурсної комісії. 

     Рішення конкурсної  комісії  оформляється  протоколом,   який підписується 

усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.  

    1 6.4. Витяг  з  протоколу  засідання  конкурсної  комісії  про результати 

проведення конкурсу підписується головою та  секретарем конкурсної  комісії і 

надсилається протягом трьох календарних днів усім  учасникам  конкурсу.  

Витяг   з   протоколу   має   включати розшифровку результатів оцінки 

конкурсу за критеріями щодо кожного з його учасників.  

    1 6.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні 

конкурсної  комісії,  на  яке  запрошуються  всі його учасники або вповноважені 

ним особи.  

     16.6. З переможцем конкурсу протягом  п'яти  календарних  днів після   

прийняття   конкурсною   комісією   відповідного   рішення укладається договір 

про виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту мереж вуличного 



освітлення населених пунктів ОТГ.  

     16.7. У разі,  якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його 

пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір про виконання робіт з 

технічного обслуговування та ремонту мереж вуличного освітлення населених 

пунктів ОТГ.  

 

17. Розгляд спорів. 

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в 

установленому законодавством порядку. 

 

  

Начальник відділу ЖКГ та 

Цивільного захисту населення                                       Олексій Торгонський   



           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

від 31.01.2020 року         № 23 

 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень 
 

      Розглянувши підготовлені управлінням містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства Олевської міської ради 

містобудівні умови та обмеження об’єктів  будівництва: «Реконструкція 

незавершеної будівництвом нежитлової будівлі під ФОК з басейном по вул. 40 

років Перемоги, 5 в м. Олевськ Житомирської області», «Реконструкція 

незавершеної будівництвом дошкільного навчального закладу по вул. 

Національного визволення, 32 в с. Майдан Олевського району Житомирської 

області», «Будівництво індивідуального гаража по вул. Промислова, 80, гараж 

№ 6 в  м.Олевськ Житомирської області»,  керуючись ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 

травня 2017 року №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єктів 

будівництва:  

- Реконструкція незавершеної будівництвом нежитлової будівлі під ФОК з 

басейном по вул. 40 років Перемоги, 5 в м. Олевськ Житомирської області. 

- Реконструкція незавершеної будівництвом дошкільного навчального закладу 

по вул. Національного визволення, 32 в с. Майдан Олевського району 

Житомирської області.  

- Будівництво індивідуального гаража по вул. Промислова, 80, гараж № 6 в 

м.Олевськ Житомирської області. 

2. 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   

від 31.01.2020 року         № 24 

 

Про продовження термінів дії  

паспорту прив'язки тимчасової споруди 

 

Розглянувши заяви гр. *******, що проживає по пров. *******, 6 в м. 

Олевськ, гр. *******, що проживає по вул. *******, 49 в м. Олевськ, керуючись 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії: 

1.1. Паспорта прив'язки «Тимчасової споруди для  провадження 

підприємницької діяльності» від 08.01.2019 року  №1 по  пров. Промисловий, 2 

в м. Олевськ Житомирської області, гр. *******; 

1.2. Паспорта прив'язки «Тимчасової споруди для  провадження 

підприємницької діяльності» від 21.02.2014 року  №5 по  вул. Промислова в м. 

Олевськ Житомирської області, гр. *******. 

2. Громадянам *******та *******.: 

- продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності в управлінні містобудування, 

архітектури, будівництва та ЖКГ; 

-   у місячний термін продовжити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди; 

-   продовжити договір на вивезення твердих побутових відходів; 

-  забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

     освітленням, не менше однієї урни для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території 

відповідно розробленої схеми. 

 3.  У разі невиконання вимог, зазначених в п. 2 цього рішення, підприємець 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 4. Термін розміщення тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 2 роки 11 місяців з дня продовження реєстрації 

паспорта прив’язки. 

5.  Гр. *******у разі початку будівництва не завершеного будівництва сусідньої 

будівлі припиняється термін дії паспорта прив'язки «Тимчасової споруди для  



провадження підприємницької діяльності» від 08.01.2019 року  №1 по  пров. 

Промисловий, 2 в м. Олевськ Житомирської області».    

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

 

 

  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   

від 31.01.2020 року         № 25 

 

Про погодження ТОВ «Олевське  

орендне  підприємство теплових 

мереж» загальновиробничих норм 

питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів на 2020 рік 

 

          Розглянувши лист ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» від 27.01.20 №20 про погодження загальновиробничих норм питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 2020  рік,  відповідно до наказу 

Державного комітету України від 22.10.2002 року №112 «Про порядок 

нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному 

виробництві», Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного 

господарства, затвердженої  Наказом  Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.09.2012 № 

449,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19 вересня 2012 р. за 

№ 1606/21918, керуючись ст.52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» 

загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР) на 2020 рік, (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 


