
                                     

                                                                
УКРАЇНА 

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 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 07.12.2018 року 

Присутні: 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Секретар ради        В.О. Шейко 

Заступники міського голови     Я.М. Осипчук 

          С.В. Мельник 

    
 Члени виконкому: Бабич Л.А., Горпиніч Н.М., Дубченко Є.Є.,  Іванов 

А.Ю., Ігнатюк А.О., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко М.М., 
Мирончук М.В., Михалець М.В., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Розе 
О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Степанчук В.В., Тимощук В.А., 
Хомутовський А.В., Хомутовська О.М., Шибецький В.П., Чорона І.В. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /199. Про погодження переліку об’єктів, що можуть реалізовуватися за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 

році в Олевській міській об'єднаній територіальній громаді. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

2. /200. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

  

3. /201. Про укладення договору найму соціального житла.  

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 
 

 



СЛУХАЛИ: 1. Про погодження переліку об’єктів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад у 2018 році в Олевській міській об'єднаній 

територіальній громаді. 
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 199 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 200 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про укладення договору найму соціального житла.  

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

       

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 201 додається/ 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 199 

від 07.12.2018 року 

 
Про погодження переліку об’єктів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам  

на формування інфраструктури об'єднаних  

територіальних громад у 2018 році в Олевській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

 

 Керуючись ст. ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити перелік об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році в Олевській 

міській об'єднаній територіальній громаді (далі - Перелік),  додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



     
Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету від 07.12.2018 року 
№ 199 

 

Перелік об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році в Олевській міській об'єднаній територіальній громаді 

 

№ 
п/п Найменування проекту, його місцезнаходження, вид робіт 

Період 
реалізації (рік 

початку і 

закінчення) 

Результативність 

реалізації 

проекту(для 

проектів 

будівництва, 

потужність 

відповідних 

одиниць) 

Кошторисна вартість об'єкта, 

тис. гривень 

Примітки 
усього залишок на 

01.01.18 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Реконструкція адміністративної будівлі міської ради під центр надання 

адміністративних послуг по вул. Володимирська, 2 в м.Олевськ 

Житомирської області 
2017-2019 Об'єкт 4064,296 3740,70800 

 

2 Будівництво сучасного центру безпеки громадян по вул. Малікова, 52 в 

с. Хочино Олевського району Житомирської області 
2017-2019 Об'єкт 5517,000 5413,98100 

 

3 Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Гагаріна, 

Матросова, Корольова, Миру, Зоряній в м.Олевськ 
2017-2018 Об'єкт 3059,916 608,87525 

 

4 Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 13 

"Золотий ключик" за адресою: м.Олевськ, вул. 40 років Перемоги, 12 
2017-2018 Об'єкт 3493,510 204,37276 

 

5 
Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ (ясла- 

садок) № 10 "Струмочок" за адресою: м.Олевськ, вул. Свято- 

Миколаївська, 36 

2017-2018 Об'єкт 1553,154 251,15305 

 

6 
Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі дошкільного 

навчального закладу № 25 "Чебурашка" по вул. Морозова, 3 в с.Зольня, 

Олевського району, Житомирської області 
2017-2019 Об'єкт 2258,804 2228,80400 

 

7 
Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі дошкільного 

навчального закладу по вул. Сергія Шепетька, 18 в с.Сущани, 

Олевського району Житомирської області 
2017-2019 Об'єкт 2436,151 2406,15100 

 

8 
Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Лопатицької 

ЗОНІ І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 50 в с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської області 

2017-2019 Об'єкт 8402,498 8357,49800 

 

9 
Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Замисловицької 

ЗОНІ І-ІІІ ступенів по вул. Княгині Ольги, 3 в с.Замисловичі 

Олевського району Житомирської області 
2017-2019 Об'єкт 8794,099 8749,09900 

 

10 Капітальний ремонт дороги по вул.Свято-Миколаївська в м.Олевськ 

Житомирської області 
2017-2018 Об'єкт 8085,326 5702,24082 

 

11 Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирська в м.Олевськ 

Житомирської області 
2017-2018 Об'єкт 5692,482 110,35157 

 

12 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Герцена в м.Олевськ 

Житомирської області 
2017-2018 Об'єкт 820,232 461,57222 

 

13 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Заводська в м.Олевськ 

Житомирської області 
2017-2018 Об'єкт 911,395 546,35311 

 

14 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м.Олевську 

Житомирської області 
2017-2018 Об'єкт 299,573 159,60832 

 

15 Капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів в м.Олевськ 

Житомирьскої області (коригування) 
2018-2019 Об'єкт 1499,00 1499,00 

 

16 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с.Хочино 

Олевського району Житомирської області 
2018 Об'єкт 637,985 617,693 

 

 

 

 

 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 200 

від 07.12.2018 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви  Корчевської Тетяни В'ячеславівни, проживає по 

вул. Житня, 12,  м. Олевськ, Васильчука Олексія Сергійовича, проживає по 

вул. Зарічна, 24, с. Журжевичі Олевського району,   керуючись ст. 30 Закону 

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

ВИРІШИВ:  

 

1. Присвоїти  адресний номер частині житлового будинку № 12 по вул. 

Житня в м. Олевськ, а саме: 

вул. Житня, 12  кв. 1, власником 1/2  частини якої є Корчевська Тетяна 

В'ячеславівна.  

2. Присвоїти  адресний номер частині житлового будинку № 12 по вул. 

Житня м. Олевськ, а саме: 

вул. Житня, 12  кв. 2, власником 1/2  частини якої є Васильчук Олексій 

Сергійович. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

        

 

         Міський голова                                                         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 201 

від 07.12.2018 року 

Про укладення договору  

найму соціального житла  

 

       Відповідно до рішення  виконавчого комітету Олевської міської ради  

від 26.10.18р. № 168 «Про  затвердження  особи з  числа дітей-сиріт, для 

виділення соціального житла, що буде придбане на умовах співфінансування 

з обласного та місцевого бюджетів» та рішення XXXIII сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 08.11.2018 р. № 802 «Про затвердження звіту 

про оцінку майна та купівлю соціального житла», керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 41 Житлового кодексу 

України, Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Укласти та затвердити договір найму соціального житла по вул. Свято-

Миколаївській, буд. 51-а в м.Олевськ Житомирської області з Шинкарем 

Віктором Вікторовичем, 1997 р.н., який перебуває  в списках  на 

соціальній  позачерговій черзі громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов, як дитина-сирота  (додається).  

2. Встановити строк дії договору найму соціального житла – 2 роки 11 

місяців. 

3. Шинкарю Віктору Вікторовичу  щорічно до 30 листопада поточного року 

надавати до відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення наступні документи: 

-  довідку про доходи наймача  та членів сім'ї, що з ним проживають; 

-  відомості про зміни в складі сім’ї наймача; 

-  відомості про майно, що перебуває у власності наймача та  членів 

сім’ї, що з ним проживають.   

4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

облікову документацію щодо зняття вказаної особи з соціального обліку.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

Міський голова                                                                               О. В. Омельчук 


