
                                                               
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 29.05.2020 року 

 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     В.С. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

           

Секретар ради        В.О. Шейко 

 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Буднік Н.П., 
Горпиніч Н.М., 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., Павленко О.М., Ратушинський В.О., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., 
Степанчук В.В.,  Тимощук В.А., Хомутовська О.М., Шибецький В.П., Чорна 
І.В. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /67. Про затвердження розпоряджень міського голови.  

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

 

2. /68. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

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

 

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

ОТГ. 

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

 

4. /70. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі (продуктовий 

магазин). 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 



5. /71. Про погодження Статуту громадського формування «Україна. Охорона 

громадського порядку» 

Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу міської ради. 

 

6. /72. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

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

обліку. 

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

 

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

житлових умов.  

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

 

9./75.  Про зняття громадян, що перебувають на квартирному обліку. 

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

 

10./76.  Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

11./77.  Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

12./78. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

13./79.  Про затвердження звіту з фінансового плану за 1 квартал 2020 року 

Комунального некомерційного підприємства «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради.  

Інформує: Федорчук В.В. – головний бухгалтер Комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження розпоряджень міського голови.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 67 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 68 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» - 28 

      / Рішення № 69 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі 

(продуктовий магазин). 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 70 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про погодження Статуту громадського формування 

«Україна. Охорона громадського порядку». 

Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 71 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 72 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. 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» - 28 

      / Рішення № 73 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 



      / Рішення № 74 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про зняття громадян, що перебувають на квартирному 

обліку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 75 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 76 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 77 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 78 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження звіту з фінансового плану за 1 квартал 

2020 року Комунального некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради.  

Інформує: Федорчук В.В. – головний бухгалтер Комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 79 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 29.05.2020 року         № 67 

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 27.04.2020 № 82 «Про відзначення  до Дня прикордонника»;  

- від 20.05.2020 № 99 «Про відзначення до Дня міста». 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 
  



 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

27.04.2020                                                                                                           № 82 

Про відзначення   

до Дня прикордонника  

 

  З метою відзначення Дня прикордонника, за зразкове виконання 

професійних обов’язків та враховуючи лист начальника відділу прикордонної 

служби «Копище» Володмира Шубравия:  

 

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

кожному наступних військовослужбовців прикордонного загону 

«Копище»: 

1.1. ******; 

1.2. ******; 

1.3. ******; 

1.4. ******; 

1.5. ****** 

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

виділити кошти  в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча) грн. за рахунок 

кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                                                        Олександр 

НІКОЛАЙЧУК 
 

 



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

20.05.2020                                                                                                           № 99 

Про відзначення 

до Дня міста 

 

 

З нагоди відзначення Дня міста Олевськ:  

1. Відзначити подяками та грошовими винагородами у сумі 1000 грн. (одна 

тисяча) гривень кожному з наступних жителів міста Олевськ: 

 

1.1. РЕДЬКО Андрій Іванович – пенсіонер (в минулому міський голова 

м.Олевськ); 

1.2. НИЧИПОРЧУК Надія Тимофіївна – пенсіонер (в минулому селищний 

голова м.Олевськ); 

1.3. ШИБЕЦЬКА Марія Феодосіївна – пенсіонер (в минулому секретар 

Олевської міської ради). 

2. Заввідділом бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру 

виконавчого апарату міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 3000,00 

грн. (три тисячі 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 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 29.05.2020 року         № 68  

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости с. Зольня Чорної 

Інни про представлення до звання «Мати-героїня» жительки села Сердюки 

******, 12.01.1972 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 Сердюки – ******, 12.01.1972 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 29.05.2020 року         № 69 

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 27.04.2019 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 в сумі 300,00 (триста) грн 

кожному: 

1.1. ******, проживає по вул. ******, 43 в с. Сердюки Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.2. ******, проживає по вул. ******, 2-г, кв.15 в смт. Дружба Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 34 в с. Журжевичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

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

2.1. ******, проживає по вул. ******, 92 кв.21 с. Варварівка  Олевського 

району Житомирської області, на лікування дитини Павленка Давида 

Олеговича; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 53, в с. Корощине Олевського району 

Житомирської області, на лікування підопічної ******; 

2.3. ******, проживає по вул. ******, 2 в с. Зольня Олевського району 

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



2.4. ******, проживає по вул. ******, 20-А в с. Майдан-Копищенський 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

2.5. ******, проживає по вул. ******, 1 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на поховання матері Швець Ольги Михайлівни; 

2.6. ******, проживає по вул. ******, 3 в м. Олевськ, на поховання сина 

******; 

2.7. ******, проживає по вул. ******, 6 в м. Олевськ на поховання чоловіка 

******% 

2.8. ******, проживає по вул. ******, 31 кв. 36 в м. Вінниця, на поховання 

матері ******; 

2.9. ******, проживає по ******, 19 в м. Олевськ, на поховання сусідки 

******; 

2.10. ******, проживає по вул.  ******, 50 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на поховання батька ******. 

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

кожному: 

3.1. ******, проживає по вул. ******, 5 в с. Варварівка  Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

3.2. ******, проживає по вул. ******, 1 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 7900,00 (сім тисяч дев’ятсот) 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 29.05.2020 року         №70  

Про встановлення режиму роботи 

об’єкта торгівлі (продуктовий магазин) 
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця ****** (ідентифікаційний 

код згідно з ЄДРПОУ – ******), проживає за адресою: вул. ******, буд. 10, кв. 

8, м. Олевськ, Житомирської області, подані документи, керуючись ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фізичній особі-підприємцю ******графік роботи об’єкта 

торгівлі (продуктовий магазин), який розташований за адресою: с. Сущани, вул. 

Сергія Шепетька для впровадження підприємницької діяльності, а саме: 

                                                          щоденно: з 8
00

 до 22
00

; 

                                                          час перерви: без перерви;
 

                                                      вихідні дні: без вихідних. 

2. ФОП ******забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни в 

грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках 

товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок позначення 

роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної 

торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом 

Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 та 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за N 4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП ******забезпечити прилеглу до об’єкта торгівлі 

територію належним освітленням та урнами для сміття. 

4. Попередити ФОП ******про відповідальність за порушення Правил 

благоустрою території населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

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 29.05.2020 року         №71  

 

Про погодження Статуту громадського формування  

«Україна. Охорона громадського порядку» 

 

 Розглянувши заяву та подані документи голови  громадського 

формування «Україна. Охорона громадського порядку» Олександра Сидоренка, 

керуючись частиною першою статті 36 Конституції України, частиною 

четвертою статті 5 Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного контролю», постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.12.2000 року №1872 «Про затвердження Типового статуту 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, описів зразків бланка, посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого 

формування», керуючись статтею 40, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті  

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

ради 

 

ВИРІШИВ: Погодити Статут громадського формування «Україна. Охорона 

громадського порядку» згідно з додатком. 

 

 

 

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 29.05.2020 року         № 72 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяву гр. ******, проживає по вул. ******, 27  в с. 

Замисловичі Олевського району, клопотання в.о. старости Зольнянського 

старостинського округу Чорної Інни Василівни, керуючись ст. 30 Закону 

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

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер житловому будинку з вул. Гагаріна, 25 на вул.  

Гагаріна,  27 в с. ****** Олевського району, власниками якого є ******, 

******, ******, ******. 

2. Змінити адресний номер житловому будинку з вул. Лісова, 10 на вул. Лісова, 

10А  в с. ****** Олевського району, власником якого є ******.  

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 29.05.2020 року         № 73 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

8, кв.1, смт. Новоозерянка 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 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 облікової справи ******, 1961 р.н., який перебуває на 

квартирному обліку в списках на загальне отримання житла, а саме: змінити 

статус заявника на особу з інвалідністю II групи внаслідок війни. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни до особової справи 

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 29.05.2020 року         № 74 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов   

 

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

******,2а кв.13, смт.Дружба Олевського району Житомирської області, ******, 

проживає по вул. ******,1 кв.8, м.Олевськ Житомирської області, керуючись 

пп.2 п.а  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

36,43,45 Житлового кодексу України, 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, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:    

1. Взяти на квартирний облік ******, 1999 р.н. та внести в списки на отримання 

житла до загальної черги громадян, що потребують поліпшення  житлових 

умов. 

2. Взяти на квартирний облік ******, 1960 р.н. та внести в списки на отримання 

житла до першочергової черги громадян, що потребують поліпшення  

житлових умов, як учасник  бойових дій на території інших держав.  

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 29.05.2020 року         № 75 

Про зняття громадян, 

що перебувають на  

квартирному обліку 

 

      Розглянувши рішенням виконавчого комітету від 22.02.2019 року «Про 

видачу ордера на житлове приміщення» щодо гр. ******, проживає по вул. 

******, 7, кв. 9, смт. Новоозерянка Олевського району Житомирської області, 

керуючись пп. 2 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 1 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил 

обліку громадян, які перебувають на поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти гр. ******, 1992 р.н. та її сім’ю з квартирного обліку загальної черги, 

як таку, що поліпшила свої житлові умови, 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 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 29.05.2020 року         № 76 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

      Розглянувши заяву подані документи ******, проживає по вул. ******,2б 

кв.6, смт.Дружба, Олевського району, Житомирської області, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 

ст.122 Житлового кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Видати ордер на заселення в однокімнатну житлову квартиру №11 по вул.       

Центральна,буд.7 ******, Олевського району, Житомирської області, 

загальною площею 41,3 кв.м., сім’ї  Кізілова Олексія Олексійовича, в складі: 

- ******, 1982 р.н. – заявник;   

- ******, 1985 р.н. – дружина; 

- ******, 2014 р.н. – донька; 

- ******, 2017 р.н. – донька. 

 На квартирному обліку перебувають з 17.11.2016 року для отримання 

житла на загальних підставах. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Олексію Торгонському  видати ордер 

Кізілову Олексію Олексійовичу на вселення  в   житлову квартиру.  

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 29.05.2020 року         № 77 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши заяву гр. ******, проживає за адресою: м. Олевськ, пров. 

******, 9, ФОП ******, проживає за адресою: пров. ******, 25-а, м. Олевськ, 

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 актів обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 26.05.2020 № 10, № 11, 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: 

- гр. ****** на зрізання 2 вільх в м. Олевськ по пров. Набережний 

(напроти будинка № 9); 

- ФОП ****** на зрізання 5 вільх, 3 верб в м. Олевськ по вул. О.Береста, 

46. 

2. Зрізання аварійних дерев 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 29.05.2020 року         № 78 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

 Розглянувши заяву ФОП ******, проживає по вул. Набережна, 1  с. 

Сущани 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», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 244 від 

21.10.2011 року   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Гончар Наталії Григорівні на розміщення 2-х тимчасових  

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

на земельній ділянці по  вул. Сергія Шепетька в с. Сущани Олевського району, 

схема додається. 

2. Виконавцю робіт Гончар Наталії Григорівні: 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля ножної споруди; 

- здійснювати прибирання території прилеглої до тимчасових споруд; 

- до тимчасових споруд забезпечити водопостачання та водовідведення; 

- 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. Виконавцю робіт ФОП Гончар Наталії Григорівні у місячний термін 

заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової 

споруди. 

5. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

паспорта прив’язки. 



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

паспорта прив’язки.  

7. 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 29.05.2020 року         № 79 

Про затвердження звіту з  

фінансового плану за 1 квартал 

2020 року 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 1 квартал 2020 року, що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                      Олег  ОМЕЛЬЧУК  



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

11001, м. Олевськ,Житомирськоїобласті, вул. Свято-Миколаївська, 46,ЄДРПОУ 38562298, тел.04135-2-11-40E-mail: 

оlevskrcpmsd@gmail.com 

 

 

                                               Пояснювальна записка 

          До звіту про виконання фінансового плану за   1 квартал 2020 рік 

 

 

Основний вид діяльності Комунального некомерційного підприємства « 

Олевський Центр первинної медичної допомоги « Олевської міської ради -86.21 

Загальна медична практика . 

 

Середня кількість працівників-137 осіб в.т.ч. 

 Лікарів-18 

 Середнього медичного персоналу-90 

 Молодшого мед.персоналу-9 

 Інших-20 

 

Доходи підприємства за 1 квартал 2020 рік. 

 

Всього доходів по підприємству  4727,1 тис.грн., (більше плану на 242,8 тис.грн 

або 105,4%) 

 

Витрати підприємства за  1 квартал 2020  рік 

 

Витрати  по підприємству -4691,6тис.грн.(більше плану на 37,4тис.грн.або 

100,8%) 

 

 

 

 

Головний лікар                                                        Олена Вишневська 

 

 

 
 

              

 

 

mailto:OlevskRCPMSD@gmail.

