
 
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 06.05.2020 року 

 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     В.С. Мельник 

           

Секретар ради        В.О. Шейко 

 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., 
Дубченко Є.Є., Дударь І.П., Іванов А.Ю., Кайданович В.Й., Козловець Л.А., 
Корнійчук О.В., Кравченко М.К., Кравченко М.М., Михалець М.В., Назарчук 

Н.В., Розе О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., 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. /61. Про надання житла особам, які перебувають на квартирному обліку. 

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

 

2. /62. Про зняття громадян, що перебувають на квартирному обліку. 

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

 

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

обліку. 

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

 

4. /64. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

 5. /65. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 



6. /66. Про надання дозволу на     встановлення тимчасових споруд. 

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

 

7. Про погодження Статуту громадського формування «Україна. Охорона 

громадського порядку». 

Інформує: Бабич І. В. – головний спеціаліст юридичного відділу міської ради. 

 
  

СЛУХАЛИ: 1. Про надання житла особам, які перебувають на квартирному 

обліку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 61 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про зняття громадян, що перебувають на квартирному 

обліку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 62 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 3. 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» - 27 

      / Рішення № 63 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 64 додається/ 

 
 СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 65 додається/ 

 



 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на     встановлення тимчасових споруд. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 66 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 7. Про погодження Статуту громадського формування «Україна. 

Охорона громадського порядку». 

Інформує: Бабич І. В. – головний спеціаліст юридичного відділу міської ради. 

 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

             Голосували «За» - 7 

             «Проти» - 1 

                                        «Утримались» - 19 

    

 
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 06.05.2020 року         № 61 

Про надання житла  

особам, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

     Розглянувши письмові заяви громадян, рішення LII сесії Олевської міської 

ради VII-го скликання від 20.03.2020р.№1580 «Про скасування рішень 

виконавчого комітету та внесення змін до рішення сесії Олевської міської ради 

Житомирської області», керуючись ст.43,45,46 Житлового кодексу України, 

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою 

Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», пп.2 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 21 січня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та громадянкою *****  на 

житлову квартиру №22 по вул. *****, 31, м.Олевськ, Житомирської області. 

1.2. Надати житлову квартиру №22 по вул. *****, 31, м.Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 32,8 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1991р.н. та її сину *****, 2015 

р.н.    

1.3. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №22 по вул. *****, м. 

Олевськ, Житомирської області, загальною площею 32,8 м.кв., сім’ї *****. 

 

2. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 21 січня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та ***** на житлову 

квартиру №23 по вул. *****,31, м.Олевськ Житомирської області. 

2.1 Надати житлову квартиру №23 по вул. *****,31, м.Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 52,4 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1994р.н. та її сім’ї в такому 

складі:: 

- *****1980 р.н.– чоловік; 

- *****,2014 р.н.– син;   

- *****, 2019 р.н. – син. 



2.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №23 по вул. *****, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 52,4 м.кв., ***** та її сім’ї 

. 

 

3. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 21 січня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та *****на житлову квартиру 

№25 по вул. *****, 31, м. Олевськ Житомирської області. 

3.1. Надати житлову квартиру №25 по вул. *****, 31, м. Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 33,1 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради,  *****, 1993р.н. та його сім’ї в такому 

складі: 

- *****, 1980 р.н. – дружина; 

- *****, 2017 р.н. – син.   

3.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №25 по вул. *****, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 33,1 м.кв., ***** та його 

сім’ї. 

 

4. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 21 січня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та ***** на житлову 

квартиру №26 по вул. *****, 31, м. Олевськ Житомирської області. 

4.1. Надати житлову квартиру №26 по вул. *****,31, м.Олевськ Житомирської 

області, загальною площею 52,3 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради *****, 1992 р.н. та її сім’ї в такому 

складі:: 

-  *****, 2010 р.н.– донька; 

-  *****, 2019 р.н.– донька. 

4.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №26 по вул. *****, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 52,3 м.кв., ***** та її 

сім’ї. 

 

5. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 05 жовтня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та ***** на житлову 

квартиру №28 по вул. *****,31, м. Олевськ Житомирської області. 

5.1. Надати житлову квартиру №28 по вул. *****,31, м. Олевськ Житомирської 

області, загальною площею 33,1 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1993 р.н. 

5.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №28 по вул. *****, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 33,1 м.кв., *****. 

 

6. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 21 січня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та *****  на житлову 

квартиру №29 по вул. *****,31, м.Олевськ Житомирської області. 

6.1. Надати житлову квартиру №29 по вул. *****,31, м.Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 53,1 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1992 р.н. та його брату *****, 

1990 р.н. 



6.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №29 по вул. *****, 

м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 53,1 м.кв., *****, 1992 

р.н. та *****, 1990 р.н. 

 

7. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 05 жовтня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та ***** на житлову 

квартиру №32 по вул. *****,31, м.Олевськ Житомирської області. 

 7.1. Надати житлову квартиру №32 по вул. *****,31, м.Олевськ Житомирської 

області, загальною площею 52,9 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1993 р.н. та її сім’ї в такому 

складі:: 

-  *****, 2011 р.н. – син; 

-  *****, 2013 р.н. – донька.   

7.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №32 по вул. *****,31, 

м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 52,9 м.кв., ***** та її 

сім’ї  

8. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 21 січня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та *****  на житлову 

квартиру №34 по вул. *****,31, м.Олевськ Житомирської області. 

8.1. Надати житлову квартиру №34 по вул. *****, м.Олевськ Житомирської 

області, загальною площею 32,8 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1993 р.н. 

8.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №34 по вул. *****, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 32,8 м.кв., ***** 

9. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 07 жовтня 

2015 р. укладений між Олевською міською радою та *****  на житлову 

квартиру №35 по вул. *****, 31, м.Олевськ Житомирської області. 

9.1. Надати житлову квартиру №35 по вул. *****,31, м.Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 52,4 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради,  *****, 1994 р.н. та його сім’ї в 

такому складі: 

- *****, 1992 р.н.– дружина; 

- *****, 2015 р.н.– донька;  

- *****, 2017 р.н.– син.  

9.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №35 по вул. *****,31, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 52,4 м.кв., ***** та його 

сім’ї . 

10. Розірвати за згодою сторін договір найму соціального житла від 01 жовтня 

2018р. укладений між Олевською міською радою та *****на житлову квартиру 

№57 по вул. *****,1, м.Олевськ, Житомирської області. 

10.1. Надати житлову квартиру №57 по вул. *****,1, м.Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 68,4 м.кв., що належить до комунального 

житлового фонду Олевської міської ради, *****, 1967 р.н. та її сім’ї в такому 

складі: 

- *****, 1938 р.н. – мати; 

- *****, 1991 р.н. – син; 

- *****, 2000 р.н. – син. 



10.2. Видати ордер на вселення в житлову квартиру №57 по вул. *****,1, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 68,4 м.кв., *****, 1967 

р.н. та її сім’ї. 

 

11. Надати житловий будинок №39а по вул. *****, с. Сердюки, Олевського 

району Житомирської області, загальною площею 62,6 м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду Олевської міської ради, дитині позбавленій 

батьківського піклування *****, 30.01.1998 р.н. та її сім’ї в такому складі: 

      - *****, 03.08.2018 р.н.  – донька; 

      - *****, 03.09.2019 р.н. – син.  

На квартирному обліку перебуває під номером 1 в списках на позачергове 

отримання житла по місцю проживання та реєстрації в с.Зольня Олевського 

району  Житомирської області. 

11.1. Видати ордер на вселення в житловий будинок №39а по вул. *****, с. 

Сердюки, Олевського району Житомирської області, загальною площею 62,6 

м.кв., сім’ї *****. 

 

12. Надати житловий будинок №5 по вул. *****, с. Сердюки, Олевського 

району Житомирської області, загальною площею 68,6 м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду Олевської міської ради, громадянину  *****, 

1974 р.н. та членам його сім’ї в такому складі: 

- *****– дружина; 

- *****– син. 

На квартирному обліку перебуває під номером 1 в списках на першочергове 

отримання житла, як учасник бойових дій в зоні АТО, по місцю проживання та 

реєстрації в с.Сердюки. 

12.1 Видати ордер на вселення в житловий будинок №5 по вул. *****,  

с.Сердюки, Олевського району, Житомирської області, загальною площею 68,6 

м.кв., сім’ї *****. 

  

13. 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 06.05.2020 року         № 62 

Про зняття громадян, 

що перебувають на  

квартирному обліку 

 

    Розглянувши лист управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації від 13.04.2020р. №3336, керуючись п.1, 5 ст.40 

Житлового кодексу Української РСР, п.4,ст.19 Закону України «Про житловий 

фонд соціального призначення», пп.1 п.26 Правил обліку громадян, які 

перебувають на поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, пп.2 п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти з квартирного обліку соціальної та позачергової черги громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, особу з числа дітей-сиріт *****,  1997 

р.н., в зв’язку з поліпшенням житлових умов, а саме: придбання у її власність 

житлової квартири за адресою: вул. *****, буд.105-В, кв.17, м. Коростень 

Житомирської області, за кошти субвенції з державного бюджету, внаслідок 

чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення. 

2.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті  Олевської міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 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 06.05.2020 року         № 63 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та подані документи *****щодо її сина *****, 

проживає по пров. *****,14, с. Сердюки, Олевського району Житомирської 

області, 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», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до особової справи *****, який перебуває на квартирному 

обліку з 29.11.2016 року, переоформити квартирну чергу на його матір *****, 

як потерпілу I категорії від Чорнобильської катастрофи.  

1.1.Перевести *****та її сім’ю до позачергової черги громадян, що потребують 

покращення житлових умов, як потерпілу I категорії від Чорнобильської 

катастрофи та затвердити такий склад сім’ї: 

 - *****, 1977 р.н.– заявник;  

-  *****, 1993 р.н.– син;   

-  *****, 1994 р.н. – дочка;                     

 - *****, 2002 р.н. – син;                

-  *****, 2007 р.н. – син;   

-  *****,2016 р.н. – внук; 

-  *****, 2018 р.н. – внучка.           

2. 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. 

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 06.05.2020 року         № 64 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних  

 

 

 Розглянувши заяви громадян *****, проживає за адресою: вул. *****, 21, 

м.Олевськ Житомирської області, *****, проживає за адресою: вул. *****, 51а, 

кв.12 м.Олевськ Житомирської області, 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 житлового будинку 

за адресою: вул. *****, 21, м. Олевськ Житомирської області. 

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

централізованого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. *****, 

51а, кв.12 м. Олевськ Житомирської області.  

3.  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 06.05.2020 року         № 65 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення ТОВ «Промінь», вул. Київська 14 м.Олевськ, 

відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

від 05.05.2020 № 9, 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 ТОВ «Промінь» на зрізання 1 дерева каштану в м. Олевськ по 

вулиці Київській, 14. 

2.  Зрізання аварійного дерева провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

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 06.05.2020 року         № 66 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 

 

 Розглянувши заяву громадянки *****, проживає по вул. *****, 6  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», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства  від 21.10.2011 року № 244,   

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл громадянці *****на розміщення 5-ти  зблокованих тимчасових  

споруд площею по 30 м.кв. кожна для  провадження підприємницької 

діяльності  на земельній ділянці по  вул. *****в м. Олевськ, схема додається; 

2. Виконавцю робіт *****: 

-   виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля ножної споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої до тимчасових споруд; 

-  забезпечити водопостачання та водовідведення до тимчасових споруд; 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону 

України «Про відходи» та «Правил благоустрою території населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених рішенням 

ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 р. № 918.  

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

4. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

паспорта прив’язки. 

5. Термін встановлення тимчасових споруд 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 


