
                                                                 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від 31.07.2020 року 

 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Секретар ради        В.О. Шейко 

 

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., 
Дударь І.П., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., Кравченко 
М.М., Павленко О.М., Михайленко М.В., Назарчук Н.В., Ратушинський В.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. /102. Про погодження кандидатури на посаду директора комунальної 

установи  

«Олевська дитячо-юнацька спортивна школа».  

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

 

2. /103. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

 

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

ОТГ. 

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

 

4. /105. Про погодження проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення LI сесії Олевської міської ради від 20.02.2020 року № 1527 «Про 

затвердження програми економічного  і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»» (зі змінами) 

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



5. /106. Про надання дозволу на укладення угод про соціальне партнерство. 

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

6. /107. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу з  визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових 

відходів від приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств 

та установ у Олевській міській об’єднаній територіальній громаді. 

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

7./108.  Про присвоєння адресних номерів. 

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

 

8. /109. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, які потребують 

покращення житлових умов. 

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

 

9. /110. Про зняття громадян, які перебувають на квартирному обліку. 

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

 

10. /111. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ. 

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

 

11./112. Про надання дозволу на  облаштування зони відпочинку. 

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

 

12./113. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

13./114. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки тимчасової споруди. 

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

 

14./115. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд ФОП Химич 

Ларисі. 

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

 

15. /116. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд ФОП 

Колодію Олександру. 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Про погодження кандидатури на посаду директора 

комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа».  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 102 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 103 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 104 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про погодження проєкту рішення міської ради «Про 

внесення змін до рішення LI сесії Олевської міської ради від 20.02.2020 

року № 1527 «Про затвердження програми економічного  і соціального 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік»» (зі змінами). 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 105 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на укладення угод про соціальне 

партнерство. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 106 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсу з  визначення виконавця послуг по вивезенню 

твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ у Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 107 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 7.  Про присвоєння адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 108 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, які 

потребують покращення житлових умов. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 109 додається/ 

 

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

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 110 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. 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» - 25 

      / Рішення № 111 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на  облаштування зони відпочинку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 112 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 113 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 13. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки 

тимчасової споруди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 114 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд 

ФОП Химич Ларисі. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 115 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд 

ФОП Колодію Олександру. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

      / Рішення № 116 додається/ 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 31.07.2020 року                                                                                    № 102 

 

Про погодження кандидатури 

на посаду директора комунальної 

установи «Олевська дитячо-юнацька  

спортивна школа»   

 

 

На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року № 57 

«Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної власності 

Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи подання 

міського голови, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити кандидатуру ШУМЕЙКО Тетяни Миколаївни на посаду 

директора комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа». 

2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником відповідної 

комунальної установи терміном на три роки. 

  

 

Міський голова              Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



Виконавчому комітету 

           міської ради  

 

Подання 

щодо погодження кандидатури на посаду керівника - директора 

комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

ШУМЕЙКО Тетяни Миколаївни 

 

ШУМЕЙКО Тетяна Миколаївна народилася 14 лютого 1990 року в  м. 

Саки Автономної республіки Крим. 

Має повну вищу освіту – у  2013 році закінчила  «Харківський 

національний педагогічний університет» за спеціальністю «фізичне виховання» 

та здобула кваліфікацію «викладач фізичного виховання». 

Загальний стаж роботи Тетяни ШУМЕЙКО становить 6 років 9 місяців, з 

них  6  років – тренерської  діяльності.   

Тетяна ШУМЕЙКО – майстер спорту України з волейболу.  

У 2007 році  Тетяна Миколаївна розпочала спортивну кар’єру у м. 

Євпаторія в міському волейбольному клубі «КЕРКІНІТІДА» спортсменом - 

інструктором. 

З січня 2016 року  працює тренером-викладачем з волейболу в Олевській 

дитячо-юнацькій спортивній школі. 

На даний час  Тетяна ШУМЕЙКО  виконує обов’язки  директора 

Олевської дитячо-юнацької спортивної школи. Користується повагою серед 

колег і зарекомендувала себе як відповідальний, добросовісний керівник. 

Завдяки таким особистим рисам характеру, як ввічливість, уважність до 

вихованців та їх потреб, неконфліктність, справедливість, Тетяна Миколаївна 

зацікавлює дітей до відвідування спортивних секцій. 

Враховуючи професійні знання, досвід роботи, особисті ділові якості, 

вважаю, що ШУМЕЙКО Тетяна зможе працювати на посаді директора  КУ 

«Олевська дитячо-юнацька спортивна школа». 

  

 

Міський голова                                                                                  Олег 

ОМЕЛЬЧУК 



                          
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 31.07.2020 року                                                                                    №103 

 

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 01.07.2020                                                                                                           

№ 132 «Про відзначення до дня створення Національної поліції України».  

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

01.07.2020                                                                                                           № 132 

 

Про відзначення до дня створення 

Національної поліції України  

 

  З метою відзначення 5-ї річниці з дня створення Національної поліції 

України, за зразкове виконання професійних обов’язків та враховуючи лист 

начальника Олевського відділення поліції Ігора Григоришина:  

 

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

кожному наступних працівників Олевського відділення поліції: 

1.1. НИЧИПОРЧУК Олена Олександрівна (слідчий слідчого відділення, 

майор поліції); 

1.2. МИХАЛЕЦЬ Тетяна Володимирівна (начальник сектору дізнання, 

капітан поліції); 

1.3. ЗОСІЧ Олександр Юрійович (слідчий слідчого відділення, 

лейтенант поліції); 

1.4. МИДЛОВЕЦЬ Артем Вікторович (оперуповноважений сектору 

кримінальної поліції, старший лейтенант поліції); 

1.5. НІКОЛЕНКО Наталія Костянтинівна (старший оперуповноважений 

сектору кримінальної поліції, капітан поліції); 

1.6. ПРИМАК Ірина Андріївна (старший інспектор сектору кадрового 

забезпечення, старший лейтенант поліції); 

1.7. КОЗЛОВЕЦЬ Іван Іванович (старший інспектор-чергового сектору 

реагування патрульної поліції, капітан поліції); 

1.8. НЕВОЙТ Богдан Борисович (начальник сектору реагування 

патрульної поліції, капітан поліції). 

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

виділити кошти  в сумі 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот) грн. за рахунок 

кошторисних призначень. 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Секретар ради                                                                                   Віталій ШЕЙКО  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 31.07.2020 року                                                                                    №104 

 

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 30.07.2020 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 500 (п’ятсот) грн 

кожному: 
1.1. ******, проживає по вул. ******, 142 в с. Кам’янка Олевської ОТГ 

Житомирської області; 

1.2. ******, проживає по вул. ******, 7 кв. 17 в смт Новоозерянка Олевської 

ОТГ Житомирської області; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 21 кв. 9 в м. Олевськ. 

2. Надати матеріальну допомогу на поховання в сумі 500 (п’ятсот) грн 

кожному: 
2.1. ******, проживає по вул. ******, 86 в м. Олевськ на поховання 

колишнього чоловіка Юносова Ю. В.; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 14 в с. Рудня-Бистра Олевської ОТГ 

Житомирської області на поховання брата ******.; 

2.3. ******, проживає по вул. ******, 2 в с. Кишин Олевської ОТГ 

Житомирської області на поховання батька  ******.; 



2.4. ******, проживає по вул. Героїв Крут, 14 в м. Олевськ на поховання 

чоловіка ****** 

2.5. ******, проживає по вул. ******, 2-а кв. 11 в с. Дружба Олевської ОТГ 

Житомирської області на поховання матері ****** 

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

******Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000 (одна 

тисяча) грн кожному: 
3.1. ******, проживає по вул. ******, 11 в с. Лопатичі  Олевської ОТГ 

Житомирської області; 

3.2. ******, проживає по вул. ******, 7 в с. Копище Олевської ОТГ 

Житомирської області; 

3.3. ******, проживає по вул. ******, 5 в м. Олевськ на лікування сина 

Тимощука Микити Миколайовича. 

4. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000 (одна тисяча) грн ******, 

проживає по вул. ******, 25 в с. Сущани Олевської ОТГ Житомирської 

області, на відновлення будинку внаслідок стихії. 

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 8500,00 (вісім тисяч п’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 31.07.2020 року                                                                                    №105 

  

Про погодження проєкту рішення міської ради  

«Про внесення змін до рішення LI сесії  

Олевської міської ради від 20.02.2020 року  

№ 1527 «Про затвердження програми економічного 

і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік»» (зі змінами) 

  

На підставі пп. 1 п.а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та з метою сприяння реалізації завдань, які передбачені актами і 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення життєвого рівня та соціального захисту населення громади, 

забезпечення належного функціонування об’єктів соціальної сфери, 

подальшого нарощування економічного потенціалу громади, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити та подати на затвердження сесії Олевської міської ради проєкт 

рішення міської ради «Про внесення змін до рішення LI сесії Олевської міської 

ради від 20.02.2020 року № 1527 «Про затвердження програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік»» (зі змінами). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олега Ковальчука. 

 

 

Міський голова                                                                       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

 

1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Шкільна, 1 в с. Хочине, Олевського району, Житомирської 

області»  

2. Придбання меблів, портативної музичної колонки, двох принтерів для 

Перганської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Сидоренка, 3 в с. Перга, 

Олевського району, Житомирської області. 

3. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт ФП с.Перга за адресою: вул. Геологів, 5, с. Перга, Олевського 

району, Житомирської області». 

4. Виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт ФП с.Перга за 

адресою: вул. Геологів, 5, с. Перга, Олевського району, Житомирської 

області» відповідно до Експертизи проєктно-кошторисної документації та 

матеріально-технічне оснащення приміщення ФП с.Перга. 

5. Виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення с. Перга Олевського району Житомирської області» відповідно 

до Експертизи проєктно-кошторисної документації. 

6. Виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Шкільна, 1 в с. Хочине, Олевського району, Житомирської області» 

відповідно до Експертизи проєктно-кошторисної документації. 

7. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт системи опалення будівлі та встановлення блочної котельні 

Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул.. Шкільна, 1 в с. Юрове, Олевського 

району, Житомирської області» в сумі Придбання будівельних матеріалів 

та обладнання для здійснення «Поточного ремонту класу Юрівської ЗОШ 

І-ІІ ступенів по вул.. Шкільна, 1 в с. Юрове, Олевського району, 

Житомирської області». 

8. Виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи опалення 

будівлі та встановлення блочної котельні Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по 

вул. Шкільна, 1 в с. Юрове, Олевського району, Житомирської області» 

відповідно до Експертизи проєктно-кошторисної документації. 

 

  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 31.07.2020 року                                                                                    №106 

 

Про надання дозволу на укладення 

угод про соціальне партнерство 

 

 Керуючись підпунктом 7 пункту а статті 27, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення 

добробуту та соціальної інфраструктури Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Доручити міському голові Олегу Омельчуку укласти угоди про соціальне 

партнерство з товариством з обмеженою відповідальністю «Пержанська 

рудна компанія», товариством з обмеженою відповідальністю «ЦФР ГРУП» 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Титан-апатитова група», які 

спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Олександра  Ніколайчука. 

 

Міський голова                                                                            Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

  



                                                                  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 107 

 

Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу 

з  визначення виконавця послуг по вивезенню 

твердих побутових відходів від приватного 

сектору житлових будинків, організацій,  

підприємств та установ у  Олевській міській  

об’єднаній територіальній громаді  

 

 На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 03.04.2020 р. 

№53 «Про проведення конкурсу з   визначення виконавця послуг по вивезенню 

твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ у Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді», протоколу засідання конкурсної комісії з   визначення 

виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів від приватного 

сектору житлових будинків, організацій, підприємств та установ у  Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді від 27.07.2020 р., керуючись ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з  визначення виконавця 

послуг по вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору 

житлових будинків, організацій, підприємств та установ у  Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді від 27.07.2020 р., додається. 

2. Визначити виконавцем послуг по вивезенню твердих побутових відходів від 

приватного сектору житлових будинків, організацій, підприємств та установ в  

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді ДП «Будпослуги-2».  

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату міської ради Олексію Торгонському: 

3.1. Підготувати проєкт договору на надання послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, організацій, 

підприємств та установ в  Олевській міській об’єднаній територіальній громаді 

з ДП «Будпослуги-2», відповідно до типового договору. 

3.2. Організувати та провести новий конкурс з   визначення виконавця послуг 

по вивезенню твердих побутових відходів від приватного сектору житлових 

будинків, організацій, підприємств та установ в  Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді через 12 місяців з дня підписання договору з ДП 

«Будпослуги-2», відповідно до законодавства. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

  

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                             
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 108 

 

Про  присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши клопотання начальника відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради Ковальчука Олега Борисовича, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:01:023:0034 площею 0,0053 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

– вул. Володимирська, 9-А в м.Олевськ Житомирської області, яка 

належить Олевській міській раді. 

2. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:01:023:0033 площею 0,0017 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, 

– вул. Володимирська, 9-Б в м.Олевськ Житомирської області, яка 

належить Олевській міській раді. 

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 31.07.2020 року         № 109 

 

Про відмову у взятті на квартирний облік 

громадян, які потребують покращення 

житлових умов 

 

Розглянувши заяву та надані документи громадянки ******, проживає по 

вул. ******,9, кв.2 смт.Дружба Олевської ОТГ Житомирської області, 

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

1 п.13 Правил 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 та п.2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилої площі в Житомирській області, 

затверджених постановою виконавчого комітету Житомирської обласної ради і 

Президії обласної ради профспілок від 07.01.1985 р. № 4, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відмовити у постановці на квартирний облік ******, 1993 р.н. у зв’язку з 

забезпеченням житловою площею в межах норм, визначених 

законодавством (громадяни, які потребують поліпшення житлових умов 

визнаються ті, які  мають житлову площу менше 6,0 кв.м на кожного 

члена сім’ї). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського            

голови Сергія Мельника. 

 

 

  Міський голова                                                                             Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 110 

 

Про зняття громадян, 

які перебувають на  

квартирному обліку 

 

      Розглянувши рішення виконавчого комітету від 04.11.2014 року № 207  

«Про розгляд заяв щодо збереження права на користування житловим 

приміщенням» та від 06.05.2020р. №61 «Про надання житла особам, які 

перебувають на квартирному обліку», лист Олевського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) від 

07.07.2020р. №505/21.11-23, керуючись пп. 2 п. а ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст. 40 Житлового кодексу Української 

РСР, п. 26 Правил обліку громадян, які перебувають на поліпшення житлових 

умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Зняти з квартирного обліку осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, які поліпшили свої житлові умови, внаслідок чого 

відпали підстави для надання іншого жилого приміщення: 

    - ******,1991р.н. та її сім’ю; 

    - ******, 1994 р.н. та її сім’ю; 

    - ******, 1993р.н. та його сім’ю; 

    - ******, 1992 р.н. та її сім’ю; 

    - ******, 1993 р.н.; 

    - ******, 1992 р.н.; 

    - ******, 1990 р.н.; 

    - ******, 1993 р.н. та її сім’ю; 

    - ******, 1993 р.н.; 

    - ******, 1994 р.н. та його сім’ю; 

    - ******, 1995 р.н. ; 

    - ******, 1997 р.н.  

2. Зняти з квартирного обліку громадян у зв’язку зі смертю: 

- ******, 1968 р.н. (перебував на квартирному обліку з 07.05.2008 року); 

- ******, 1942 р.н. (перебувала на квартирному обліку  з 21.05.1991 року). 

3.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

знаходяться на квартирному обліку Олевської міської ради. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника.  

 

 

 

  Міський голова                                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 111 

 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

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

******,1 кв.57 в м. Олевськ, гр. ******, проживає по вул. ******, 39а в с. 

Сердюки Олевської ОТГ 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 у приватну власність житлову квартиру №57 по вул. ******, 1 в 

м.Олевськ  Житомирської області, загальною площею 68,4 м.кв., що належить 

до комунального житлового фонду Олевської міської ради, громадянці ******, 

1967 р.н. та членам її сім’ї в складі: 

- ******, 1991 р.н. – син; 

- ******, 2000 р.н.– син; 

- ******, 1938 р.н. – мати. 

1.1. Видати свідоцтво про право власності на житло сім’ї  ******. 

 

2. Передати у приватну власність житловий будинок №39а по вул. ******, 

с.Сердюки Олевської ОТГ Житомирської області, загальною площею 63,7 м.кв., 

що належить до комунального житлового фонду Олевської міської ради, 

громадянці  ******, 1998 р.н. та членам її сім’ї в складі: 

- ******, 2018 р.н. –  донька; 

- ******, 2019 р.н. – син. 

2.1. Видати свідоцтва про право власності на житло сім’ї ******. 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко зняти з квартирного обліку Петрук Галину 

Павлівну і її сім’ю, Тимощук Вікторію Олегівну і її сім’ю та внести відповідні 

зміни в списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку  Олевської міської 

ради. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

Міський голова                                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 112 

 

Про надання дозволу на                                

облаштування зони відпочинку 

 

 Розглянувши заяву ФОП Ковальчука Назара Володимировича, проживає 

по вул. ******, 5А в м. Олевськ, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу на облаштування 

зони відпочинку поблизу тимчасової споруди, що знаходиться за адресою: вул. 

Свято- Миколаївська в місті Олевськ, площею 0,30 га., без пошкодження 

лісових насаджень. 

2. Виконавцю робіт Ковальчуку Назару Володимировичу: 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

-забезпечити освітленням, урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої до майданчику; 

-  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 даного дозволу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова                                                  Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 113 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення Коц Вікторії Юріївни, бібліотекаря с. Варварівка 

Олевської ОТГ Житомирської області, ******, проживає за адресою: вул. 

******, 88-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 акту обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню від 15.07.2020 № 13,  виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл: 

1.1. Бригаді благоустрою міської ради на зрізання 3-х акацій в с. Варварівка по 

вул. Л.Українки, 35-б; 

1.2. Громадянину ****** на зрізання 5-ти берез в м. Олевськ по вул. 

Промислова, 88-а. 

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. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

від 31.07.2020 року         № 114 

 

Про продовження терміну дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 

 

 Розглянувши заяви ФОП Свиридюка Руслана Валентиновича, проживає 

по вул. ******, 36А, кв. 10 в м.Олевськ та громадянина Свиридюка Максима 

Руслановича,  проживає  по вул. ******, 36А, кв. 10 в м.Олевськ, керуючись 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1 Продовжити термін дії: 

- паспорта прив'язки від 28.05.2012 року №15  «Групи заблокованих 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» по  вул. 

Київська в м. Олевськ  ФОП Свиридюку Руслану Валентиновичу; 

- паспорта прив'язки від 26.09.2018 року  №11 «Тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності» по  вул. Чкалова, 10, м.Олевськ гр. 

Свиридюку Максиму Руслановичу. 

 

2. Підприємцю ФОП Свиридюк Р.В. та гр. Свиридюк М.Р.: 

- продовжити в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ  

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, двома урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

 

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  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

від 31.07.2020 року         №115 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд ФОП Химич Ларисі 

 

 Розглянувши заяву ФОП Химич Лариси Анатоліївни, проживає по вул. 

******, 7, кв.5 в м.Олевськ, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Олевськ», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 244 від 

21.10.2011 року,   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Химич Ларисі Анатоліївні на розміщення трьох 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, площею до 

30 м. кв. кожна, на земельній ділянці по  вул. Житомирській  в м. Олевськ, 

схема додається. 

 

 2. Виконавцю робіт Химич Ларисі Анатоліївні: 

 - погодити місце розташування тимчасових споруд з Коростенською дирекцією 

залізничних перевезень державного територіального об’єднання «Південно-

Західна залізниця»;  

- виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

-забезпечити освітленням, урною для сміття біля кожної тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

-  до тимчасової споруди 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 тимчасової споруди. 

 



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 Сергія Мельника. 

 

 

 

   Міський голова                                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

  



                                                                                      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

від 31.07. 2020 року         №116 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд ФОП Колодію Олександру 

 

 

 Розглянувши заяву ФОП Колодія Олександра Анатолійовича, проживає 

по вул. ****** в с. Жубровичі Олевської ОТГ Житомирської області, 

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 Колодію Олександру Анатолійовичу на розміщення 

трьох зблокованих  тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, площею 30 м. кв. кожна на земельній ділянці по  вул. Гагаріна, 6А  в 

с. Жубровичі Олевської ОТГ Жиомирської області, схема додається. 

 

2. Виконавцю робіт Колодію Олександру Анатолійовичу: 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля кожної тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

-  забезпечити до тимчасової споруди 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 тимчасової споруди. 

 



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 Сергія Мельника. 

 

 

 

   Міський голова                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

 

 

 

 


