
 
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 28.02.2020 року 

 

Присутні: 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     В.С. Мельник 

          Я.М. Осипчук 
 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., 
Кайданович В.Й., Козловець Л.А., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., 

Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Розе 
О.Р., Стафійчук К.О., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук В.А., 
Хомутовський А.В., Хомутовська О.М., Шибецький В.П., Чорна І.В. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1./ 26.  Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

 

2. / 27. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської 

ОТГ. 

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

 

3. /28. Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів суспільно 

корисних оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

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

 

4. /29. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

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

 

5. /30. Про ведення додаткових ставок в ДНЗ №32 «Лісова казка». 

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

 



6. /31. Про затвердження звіту з  фінансового плану за  2019 рік комунального 

некомерційного підприємства «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради.  

Інформує: Кретт А. М. - економіст Олевського центру первинної медичної 

допомоги. 

 

7. /32. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 25.02.2020 року щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав.  

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

 

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

обліку 

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

 

9./34.Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують покращення 

житлових умов. 

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

 

10./35.  Про переоформлення особового  рахунку 

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

 

11. /36. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської ОТГ. 

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

 

12. /37. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

13./38.  Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

14. /39. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

 

15. /40. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

16. /41. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки тимчасових споруд. 

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



СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 26 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 27 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів 

суспільно корисних оплачуваних робіт 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» - 24 

      / Рішення № 28 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 29 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про ведення додаткових ставок в ДНЗ №32 «Лісова казка». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 30 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження звіту з  фінансового плану за  2019 рік 

комунального некомерційного підприємства «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради.  

Інформує: Кретт А. М. - економіст Олевського центру первинної медичної 

допомоги. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 31 додається/ 



 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Олевської міської ради від 25.02.2020 року щодо доцільності позбавлення 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 32 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 33 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

покращення житлових умов. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 34 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про переоформлення особового  рахунку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 35 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11.  Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської ОТГ. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 36 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 



      / Рішення № 37 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 38 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 39 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 40 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

      / Рішення № 41 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 28.02.2020 року         №26 

 

Про затвердження 

розпоряджень міського голови  

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавалось у період 

між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись Законом 

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

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 13.02.2020 року № 30 «Про нагородження учасників бойових дій на 

території інших держав»; 

- від 23.02.2020 № 38-А «Про встановлення графіку роботи сектору 

реєстрації місця проживання управління «ЦНАП Олевської міської 

ради». 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



  

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

13.02.2020                                                                                                           № 30 

 

Про нагородження учасників  

бойових дій на території інших держав  

 

  З нагоди святкування Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан:  

 

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

наступних учасників бойових дій на території інших держав: 

1.1. ДУБИК Олександр Миколайович 

1.2. ТОРГОНСЬКИЙ Юрій Миколайович 

1.3. БОЧКОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович 

2. Заввідділом бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру 

виконавчого апарату міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 

600,00 грн. (шістсот гривень) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                                   Олег 

ОМЕЛЬЧУК 



 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

23.02.2020                                                                                                     № 38-А 

 
Про встановлення графіку роботи 

сектору реєстрації місця проживання  

управління «ЦНАП Олевської міської ради» 

 

З метою приведення у відповідність графіка роботи сектору реєстрації 

місця проживання управління «Центр надання адміністративних послуг 

Олевської міської ради», відповідно до  п.11 ст.12  Закону України «Про 

адміністративні послуги» : 

1. Встановити графік роботи сектору реєстрації місця проживання управління 

«Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради», а саме: 

Понеділок –  Четвер -  9:00 год -  18:15 год 

П’ятниця – 9:00 год – 17:00 год 

Перерва на обід – 13:00 год – 14:00 год 

Субота – Неділя – вихідний день 

2. Встановити дні для роботи з документами: 

Понеділок –  для головного спеціаліста 

Вівторок – для завідувача сектором 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

23.04.2018 року № 92 «Про встановлення графіку роботи державного 

реєстратора місця проживання громадян». 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 

управління «ЦНАП Олевської міської ради» Павленко Лесю Олексіївну . 
 

Перший заступник 

міського голови                                                                    Олександр 

НІКОЛАЙЧУК 
 

 

 

 

 



 

                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  

від 28.02.2020 року         № 27 

 

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 26.02.2020 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. 

кожному: 

1.1. *****, проживає по вул. *****, 16-а, 

 кв. 7 в м. Олевськ, на лікування; 

1.2. *****, проживає по вул. *****, 30 в м. Олевськ, на лікування; 

1.3. *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.4. *****, проживає по вул. *****, 26 в м. Олевськ, на лікування; 

1.5. *****, проживає по вул. *****, 52 в с. Жубровичі Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

1.6. *****, проживає по вул. *****, 1 кв. 19 в м. Олевськ, на лікування; 

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

району Житомирської області, на лікування; 

1.8. *****, проживає по вул. *****, 41 в м. Олевськ, на лікування; 



1.9. *****, проживає по вул. *****, 5 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.10. *****, проживає по вул. *****, 119 в с. Хочине Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.11. *****, проживає по вул. *****, 9-а в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини *****; 

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

кожному: 

2.1. *****, проживає по вул. *****, 50-в в с. Копище Олевського району 

Житомирської області; 

2.2. *****, проживає по вул. *****, 14 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.3. *****, проживає по вул. *****, 9-а в с. Копище Олевського району 

Житомирської області; 

2.4. *****, проживає по вул. *****, 2-а в с. Копище Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.5. *****, проживає по вул. *****, 30 в м. Олевськ, на лікування; 

2.6. *****, проживає по вул. *****, 12 в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.7. *****, проживає по вул. *****, 3-а в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.8. *****, проживає по вул. *****, 5 кв.12 в смт. Дружба Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

2.9. *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Зубковичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.10. *****, проживає по вул. *****, 56 кв. 2 в м. Олевськ, на лікування; 

2.11. *****, проживає по пров. *****, 8 в м. Олевськ, на лікування; 

2.12. *****, проживає по вул. *****, 5 кв.11 в смт. Дружба Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

2.13. *****, проживає по вул. *****, 30 в м. Олевськ, на лікування; 

2.14. *****, проживає по вул. *****, 7 в м. Олевськ, на лікування; 

2.15. *****, проживає по вул. *****, 60 в с. Покровське Олевського 

району Житомирської області на лікування дитини *****; 

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

кожному: 

3.1. *****, проживає по вул. *****, 12 в с. Юрове Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.2. *****, проживає по вул. *****, 10 в с. Хочине Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.3. *****, проживає по вул. *****, 42-а в с. Майдан Копищенський 

Олевського району Житомирської області на лікування; 

3.4. *****, проживає по вул. *****, 7 в с. Бацево Олевського району 

Житомирської області на лікування сина Васильчука Миколи 

Івановича; 



3.5. *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Зольня Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

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

3.7. *****, проживає по вул. *****, 34 в с. Варварівка Олевського 

району Житомирської області на лікування дитини *****; 

3.8. *****, проживає по вул. *****, 5 в с. Калинівка Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.9. *****, проживає по вул. *****, 11 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області на лікування дитини *****; 

3.10. *****, проживає по вул. *****, 5 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.11. *****, проживає по вул. *****, 44-а кв. 8 в м. Олевськ на лікування; 

3.12. *****, проживає по вул. *****, 65-а в м. Олевськ на лікування; 

3.13. *****, проживає по вул. *****, 49-а в с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

3.14. *****, проживає вул. *****, 76 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

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

Житомирської області на лікування; 

3.16. *****, проживає по вул. *****, 15-а в с. Копище Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.17. *****, проживає по вул. *****, 7 в с. Ковалівка Олевського району 

Житомирської області на ліквадацію наслідків пожежі; 

3.18. *****, проживає по вул. *****, 33 кв. 2 в м. Олевськ на лікування; 

3.19. *****, проживає по пров. *****, 2-а в м. Олевськ на лікування; 

3.20. *****, проживає по вул. *****, 15-а в с. Соснівка Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

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

3.22. *****, проживає по вул. *****, 23 в м. Олевськ на лікування; 

3.23. *****, проживає по вул. *****, 3 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.24. *****, проживає по вул. *****, 66 в м. Олевськ на лікування; 

3.25. *****, проживає по вул. *****, 5 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

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

Житомирської області на лікування; 

3.27. *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.28. *****, проживає по вул. *****, 8 кв. 2 в м. Олевськ на лікування; 

3.29. *****, проживає по вул. *****, 26 в м. Олевськ, на лікування; 

3.30. *****, проживає по вул. *****, 26 в м. Олевськ, на лікування; 

3.31. *****, проживає по вул. *****, 12 в с. Жубровичі Олевського 

району Житомирської області на лікування; 



3.32. *****, проживає по вул. *****, 47 в с. Майдан-Копищенський 

Олевського району Житомирської області на лікування; 

3.33. *****, проживає по вул. *****, 12 в с. Варварівка Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

3.34. *****, проживає по вул. *****, 15 в м. Олевськ, на лікування; 

3.35. *****, проживає по вул. *****, 15 в м. Олевськ, на лікування; 

3.36. *****, проживає по пров. *****, 13 в м. Олевськ, на лікування; 

3.37. *****, проживає по вул. *****, 24 в м. Олевськ, на лікування; 

3.38. *****, проживає по вул. *****, 1 в м. Олевськ, на лікування; 

3.39. *****, проживає по вул. *****, 6-б в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

3.40. *****, проживає по вул. *****, 38-а в с. Стовпинка Олевського 

району Житомирської області на лікування дочки *****; 

3.41. *****, проживає по вул. *****, 26 в с. Хочине Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.42. *****, проживає по вул. *****, 54 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.43. *****, проживає по вул. *****, 27 в с. Жубровичі Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

3.44. *****, проживає по вул. *****, 16 в с. Будки Олевського району 

Житомирської області, на поховання брата *****; 

3.45. *****, проживає по вул. *****, 21 в с. Болярка Олевського району 

Житомирської області, на поховання дядька *****; 

3.46. *****, проживає по вул. *****, 17-а в с. Тепениця Олевського 

району Житомирської області, на поховання брата *****; 

4. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. кожному: 

4.1. *****, проживає по вул. *****, 17 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

4.2. *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

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

Житомирської області, на лікування дитини *****; 

4.4. *****, проживає по вул. *****, 14 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини *****; 

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

Житомирської області, на лікування; 

4.6. *****, проживає по вул. *****, 7 в с. Покровське Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

4.7. *****, проживає по пров. *****, 10 в с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

4.8. *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Варварівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 



4.9. *****, проживає по вул. *****, 37 в с. Артинськ Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.10. *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.11. *****, проживає по вул. *****, 4 в м. Олевськ, на лікування; 

4.12. *****, проживає по вул. *****, 22 в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.13. *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.14. *****, проживає по вул. *****, 25-а в с. Сущани Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.15. *****, проживає по вул. *****, 31 в с. Замисловичі Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

4.16. *****, проживає по вул. *****, 4 в м. Олевськ, на лікування; 

4.17. *****, проживає по вул. *****, 69 в с. Кам’янка Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

4.18. *****, проживає по вул. *****, 15 кв. 2 в смт. Дружба Олевського 

району Житомирської області на лікування. 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 47700 (сорок сім тисяч сімсот) грн. 00 коп. 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 28.02.2020 року         №28  

 

Про затвердження переліку підприємств, 

об’єктів та видів суспільно корисних 

оплачуваних робіт 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. 

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

ВИРІШИВ:   

1. Відбування стягнення правопорушниками, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт проводити 

на території м.Олевськ (Олевська ОТГ) у бригаді з благоустрою 

Олевської міської ради. 

2. Затвердити перелік об’єктів та видів робіт для правопорушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт (додається). 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради виконувати контроль за нарахуванням плати та перерахування її на 

відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для 

подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

4. Контроль за виконанням порушником визначених суспільно корисних 

робіт покласти на відповідальну особу, яка відповідає за роботу бригади з 

благоустрою Олевської міської ради. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



Додаток  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт на 2020 рік для засуджених та правопорушників, 

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, 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 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 28.02.2020 року 

№ 28 

Міський голова 

_________Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

Начальник Олевького районного  

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» 

у Житомирської області 

___________ Наталія МЕЛЬНИК 

 



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. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради       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 28.02.2020 року         № 29 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости с. Жубровичі 

Валерія Степанчука про представлення до звання «Мати-героїня» жительки 

села Жубровичі *****, 19.06.1977 року народження, яка народила та виховала 

п'ятеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про 

почесні звання, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року 

№ 476/2001, виконком міської ради 

  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед головою Олевської районної 

державної адміністрації про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

жительці села Жубровичі – *****, 19.06.1977 року народження. 

 

 

 

Міський голова          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 28.02.2020 року         № 30 

 

Про ведення додаткових 

ставок в ДНЗ №32 «Лісова казка» 

 

На виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення 

змін до законодавчих актів з питань дошкільної, середньої освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог наказу 

МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів ДНЗ» № 1055 від 

04.11.2010 р. та відповідно до листа управління науки і культури Житомирської 

обласної держадміністрації № 2982-2-2/3-16 від 02.12.2016 р., рішення Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 21.10.2016 р. №49), з 

метою забезпечення доступності до якісної освіти дітей дошкільної віку, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Ввести в штатний розпис Хмелівського дошкільного навчального закладу 

№32 «Лісова казка» 0,5 ставки старшої медичної сестри та 0,5 ставки завідувача 

господарством з 01.03.2020 року. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради проводити 

нарахування заробітної плати відповідно до даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови 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 28.02.2020 року         № 31 

 

Про затвердження звіту з  

фінансового плану за  2019 рік 

комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради  

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

статуту комунального некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, та  з метою   розвитку 

первинної медичної допомоги в Олевському районі, впровадженні системи 

оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи 

принцип «гроші ходять за пацієнтом», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити звіт з фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради за 2019 рік, що 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 28.02.2020 року         № 32 

 

Про затвердження висновку  

органу опіки та піклування  

Олевської міської ради  

від 25.02.2020 року щодо  

доцільності позбавлення  

батьківських прав  

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 25.02.2020 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав *****, 

06.06.1976 р.н. та *****, 25.04.1983 р.н. відносно їх малолітніх дітей *****, 

25.06.2010 р.н., *****, 19.02.2012 р.н. та *****, 04.08.2014 р.н., враховуючи 

рекомендації опікунської ради від 25.02.2020 року, керуючись ст. 164 

Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону дитинства», 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від 

25.02.2020 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав *****, 

06.06.1976 р.н. та *****, 25.04.1983 р.н. відносно їх малолітніх дітей *****ни, 

25.06.2010 р.н., *****, 19.02.2012 р.н. та *****, 04.08.2014 р.н., висновок 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради 

Якова Осипчука. 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 28.02.2020 року         №33  

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

*****,16, с. Стовпинка Олевського району Житомирської області; гр. *****, 

проживає по I пров.  *****, 63 м. Олевськ, 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 до особової справи *****, яка перебуває на квартирному обліку 

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

виконавчого комітету Стовпинської сільської  ради від 29.05.2008 року №18), а 

саме: змінити прізвище ***** на *****. 

2. Внести зміни до особової справи *****, яка перебуває на квартирному обліку 

в списках на першочергове отримання житла (рішення виконавчого комітету 

Олевської селищної ради від 16.10.1990р. №143), а саме: за заявою заявниці 

виключити зі складу сім’ї чоловіка *****та сина *****. 

3. 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. 

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 28.02.2020 року         № 34 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

покращення житлових умов 

 

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

124 в м. Олевськ, ***** та *****, проживають по вул. *****, 84 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. 36,39,45,46 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 *****, 1967 року народження та внести в списки 

на отримання житла до позачергової черги громадян, що потребують 

поліпшення  житлових умов, як особу  з інвалідністю II групи внаслідок війни. 

2. Взяти на квартирний облік  *****, 1961 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. 

3.  Взяти на квартирний облік гр. *****, 1988 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. 

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 28.02.2020 року         № 35 

 

Про переоформлення  

особового  рахунку 

 

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

*****, 8 в м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Переоформити особовий рахунок квартири №16 по вул. 40 років Перемоги, 

буд. 8 з померлого ***** на його сина *****, 1975 р.н. 

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 28.02.2020 року         №36  

 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

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

*****, 29 в с.Замисловичі Олевського району, Житомирської області, 

керуючись ст.2 п.1, ст.8 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати гр. ***** у приватну власність житловий будинок №29 по вул. 

***** в с. Замисловичі, Олевського району, Житомирської області, загальною 

площею 60,5 м.кв., що належить до комунального житлового фонду. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтво про право 

власності на житло. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 28.02.2020 року         № 37 

 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяву гр. *****, проживає по вул. *****, 5   в с. Сердюки 

Олевського району Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер житловому будинку з вул. Лісова, 5 на вул. 

Лісова, 5-А в с. Сердюки Олевського району 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 28.02.2020 року         № 38 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення в.о. старости с. Кишин Тимощука Василя 

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

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 

1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», відповідно до актів обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 21.02.2020 № 4, № 5, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

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

самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської ради: 

1) в.о старости Тимощуку В.А.: 

- на зрізання 3 сосен, 15 берез, 5 ялин, 1 дуба, 9 вільшин, 2 кленів на території 

кладовища в с. Кишин Олевського району; 

- на зрізання 1 дубу по вул. Семенська, 12а в с.Кишин Олевського району. 

2) в.о. старости Кайдановичу В.Й. на зрізання 15 берез на території кладовища в 

с.Артинськ 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 28.02.2020 року         № 39 

 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень 
 

      Розглянувши підготовлені управлінням містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства Олевської міської ради 

містобудівні умови та обмеження об’єкту  будівництва: «Будівництво кафе по 

вул. Миру, 53-Б в с. Забороче Олевського району 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’єкта 

будівництва «Будівництво кафе по вул. Миру, 53-Б в с. Забороче Олевського 

району Житомирської області».  

2. 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 28.02.2020 року         № 40 
 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву громадянки *****, проживає по  вул. *****, м. 

Олевськ, *****, проживає по вул. *****, 45, кв. 2, м. Олевськ, керуючись ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на збір вихідних даних  на підключення до 

централізованої  системи водопостачання та водовідведення  по вул. *****,  

33   в  м. Олевськ. 

2. Надати  дозвіл ***** на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої системи водовідведення по вул. *****, 45, кв.2 в м. Олевськ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 28.02.2020 року         № 41 

 

Про продовження термінів дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 

 

 Розглянувши заяви ФОП *****, проживає по вул. *****, 26 в м.Олевськ; 

ФОП *****, проживає по вул. *****, 38, в м.Олевськ та *****, проживає по 

вул. *****, 4, в с.Варварівка Олевського району, 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 “Стаціонарної тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності з зупинкою автотранспорту” від 15.11.2016 року 

№14 по вул. *****, м.Олевськ, Житомирської області, ФОП *****; 

1.2. Паспорта прив'язки “Стаціонарної тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності” №15 від 19.12.2016 року  по  вул. Привокзальна, 

м.Олевськ, Житомирської області, ФОП *****; 

1.3. Паспорта прив'язки “Групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності ” №24 від 11.12.2014 року  по  

вул. Київська, м.Олевськ, Житомирської області, громадянину *****; 

2. ФОП *****  О.В., ФОП *****, громадянину ***** С.В.: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ  

продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності; 

- 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 3(три) роки з дня продовження реєстрації паспорта 

прив’язки. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 



 

 

 

Міський голова                                                                      Олег ОМЕЛЬЧУК 


