
 
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 

 

22.12.2021          м. Олевськ 

 

Присутні: 

Міський голова         Сергій Лисицький 

Перший заступник міського 

голови           Василь Ковальчук 

         

Заступники міського голови       Юрій Данюк 

          

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                     Володимир Дворецький 

 
Члени виконкому: Гілюк Є.В., Буднік Н.П., Гергало О.В., Горпиніч Н.М., 

Загорулько С.М., Кайданович В.Й., Кондратовець О.Ю., Корнійчук О.В., 

Куковякін В.Б., Михалець М.В., Назарчук Н.В., Невойт М.І., Ратушинський 

В.О., Хомутовська О.М., Хомутовський А.В., Талах І.В. 
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /282. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної  

громади на 2021 рік.  
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської 

міської міської ради. 

 

2. /283. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей міської ради. 

 

3. /284. Про влаштування *****, *****, ***** на виховання і спільне 

проживання до дитячого будинку сімейного типу родини Горпиничів. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей міської ради. 

 

4. /285. Про призначення ***** опікуном малолітнього *****.  

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей міської ради. 

 

5. /286. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 



Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

6. /287. Про продовження терміну дії паспорту прив'язки тимчасової 

споруди. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

7. /288. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

      8. /289. Про  зміну адрес  об’єкту  нерухомого майна. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

9/290.  Про погодження статуту громадського формування з охорони 

громадського порядку «Україна. Охорона громадського порядку» у новій 

редакції. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2021 рік.  
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської 

міської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 282 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 283 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 3. Про влаштування *****, *****, ***** на виховання і 

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу родини 

Горпиничів. 
Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 284 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про призначення *****опікуном малолітнього *****.  

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 285 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на встановлення тимчасових 

споруд. 
Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 286 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про продовження терміну дії паспорту прив'язки 

тимчасової споруди. 
Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 287 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 



Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 288 додається/ 

 

       СЛУХАЛИ: 8. Про  зміну адрес  об’єкту  нерухомого майна. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 289 додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про погодження статуту громадського формування з 

охорони громадського порядку «Україна. Охорона громадського 

порядку» у новій редакції. 
Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

 

             Голосували «За» - 20 

 «Проти» -0 

                                           «Утримались» -0 

      / Рішення № 290 додається/ 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                            № 282 

 
Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2021 рік  
 
       Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення сесії обласної 

ради від 16.12.2021 року № 328 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2021 рік», пункту 18  рішення ІІ сесії  VIIІ скликання Олевської міської ради від  

24.12.2020 року  №31 «Про бюджет Олевської міської  територіальної громади 

на 2021 рік», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:      

1. Внести такі зміни до бюджету Олевської міської територіальної громади 

на 2021 рік: 

1) збільшити  доходи спеціального фонду по коду доходів 41052900  

«Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом 

України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1 090 012,00 

гривень згідно з додатком 1 

2) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0116072 

«Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму  1 090 012,00 гривень згідно з додатком 2; 

3) внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 3. 

2. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків.     

 

       Міський  голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ        



                          

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                            № 283 

 
Про надання  

статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

Розглянувши пакет документів та подання Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 20.12.2021 грудня 2021 року № 500 «Про надання 

*****, *****, ***** статусу дітей, позбавлених батьківського піклування»,  

керуючись статтями 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», статті 34 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», пунктів 

3, 21, 22, 23, 35  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів   України   від 24 вересня 2008 року   № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 

1) *****, 04 серпня 2014 року народження; 

2) *****, 25 червня 2010 року народження; 

3) *****, 19 лютого 2012 року народження. 

2. Службі у справах дітей міської ради проводити роботу по влаштуванню 

дитини до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням  даного розпорядження покласти на 

заступника голови міської ради Юрія Данюка.  

    

 

Голова міської ради           Сергій ЛИСИЦЬКІЙ  



  

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                            № 284 

 

Про влаштування *****, 

*****, ***** на виховання 

і спільне проживання до дитячого будинку 

сімейного типу родини Горпиничів 

 

       Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», 

відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року №564 «Про 

затвердження про дитячий будинок сімейного типу», врахувавши рекомендації 

КУ «Центр соціальних служб» Олевської міської ради від 20.12.2021 № 617 «Про 

можливість влаштування дітей на виховання та спільне проживання до дитячого 

будинку сімейного типу родини Горпиничів», висновок служби у справах дітей  

Олевської міської ради  від 20.12.2021 № 502 «Про можливість поповнення 

дитячого будинку сімейного типу родини Горпиничів дітьми-вихованцями», на 

підставі заяви прийомних батьків Горпинича Дениса Петровича та Горпинич Юлії 

Миколаївни та з метою поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, виконком  міської ради  

ВИРІШИВ: 

      1.Влаштувати з 22 грудня 2012 року на виховання та спільне проживання в 

дитячий будинок сімейного типу родини Горпиничів за адресою: вул. *****, 19, 

м.Олевськ Коростенського району Житомирської області, дітей, позбавлених 

батьківського піклування: *****, 19 лютого 2012 року народження, *****, 25 

червня 2010 року народження, *****, 04 серпня 2014 року народження, які 

перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей Олевської міської 

ради та на обліку дітей, які можуть  бути усиновлені. 

   2.Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний, 

психічний, духовний та моральний розвиток дітей *****, 19 лютого 2012 року 

народження, *****, 25 червня 2010 року народження, *****, 04 серпня 2014 



року народження, та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо 

дітей на батьків-вихователів *****та *****. 

    3.Зобов’язати батьків-вихователів забезпечити проходження дітьми два рази 

на рік медичного огляду та надавати Службі у справах дітей Олевської міської 

ради висновки про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей. 

    4.Службі у справах дітей Олевської міської ради: 

    1)підготувати доповнення до договору про влаштування та спільне 

проживання дітей у дитячому будинку сімейного типу; 

    2)здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей – 

вихованців *****, *****, *****; 

   3)готувати щорічний звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в 

дитячому будинку сімейного типу родини Горпинич. 

   5.Олевській міській ради: 

   1)забезпечити реалізацію права дітей-вихованців дитячого будинку сімейного 

типу  *****, *****, ***** на освіту, вільний доступ до усіх видів освітніх 

послуг, а в разі потреби забезпечити індивідуальне навчання; 

   2)закріпити сімейного лікаря за вихованцями дитячого будинку сімейного 

типу *****, *****, *****, із проходженням двічі на рік обов’язкового, 

періодичного медичного огляду дитини і за потребою диспансерного нагляду. 

   6. Відділенню №4 (м.Олевськ) управління праці та соціального захисту 

населення Коростенської районної державної адміністрації: 

   1)щомісячно до 20 числа здійснювати призначення та виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-вихованців, грошового забезпечення батькам-

вихователям у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України. 

   2)забезпечити щорічне безкоштовне оздоровлення дітей у дитячих 

оздоровчих закладах та надавати батькам-вихователям ***** та ***** всебічну 

підтримку. 

    7.КУ «Центр соціальних служб» Олевської міської ради: 

    1)забезпечити соціальне супроводження дітей-вихованців *****., *****., 

***** в дитячому будинку сімейного типу родини Горпиничів, надати комплекс 

послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування даної сім’ї; 

    2)щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей Олевської міської 

ради звіт про ефективність функціонування дитячого будинку сімейного типу у 

забезпеченні розвитку та виховання дітей-вихованців. 

    8.Відділенню поліції №2 Коростенського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Житомирській області: 

    1)забезпечити проведення комплексу заходів, направлених на профілактику 

та запобігання правопорушень дітьми-вихованцями *****, *****2012 року 

народження, ***** 2010 року народження, ***** 2014 року народження, які 

влаштовані у дитячий будинок сімейного типу ***** та *****. 



    2)щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей інформацію про 

відсутність, наявність проявів асоціальної поведінки з боку дітей-вихованців та 

батьків-вихователів. 

    9.Контроль за виконанням даного рішення рішення покласти на заступника 

міського голови Юрія Данюка. 

 

 

 

Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



  

           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                            № 285 

 

Про призначення *****  

опікуном малолітнього  

***** 

            Розглянувши заяву *****, *****1983 року народження, жительки  вул. 

*****, 32, с. Юрове, Коростенського району,  Житомирської області,  про 

призначення її опікуном малолітнього *****, *****2018 року народження, який  

залишився без піклування батьків та з метою забезпечення права дитини на 

влаштування в сімейні форми виховання,  на виконання статей 6, 11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових  умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 243, 244, 

246, 249 Сімейного кодексу України, статей 58, 61, 63 Цивільного кодексу 

України, пунктів 42, 44 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над малолітнім  ***** 2018 року народження, 

влаштувавши в сім’ю *****.   

2. Призначити громадянку *****, 1983 року народження, опікуном 

малолітнього *****, *****2018 року народження. 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і 

психічний розвиток ***** на  *****.  

        4. Відділу № 4 (Олевськ) управління соціальної політики Коростенської 

районної державної адміністрації здійснювати призначення та виплату 

державної соціальної допомоги на дитину в межах видатків,  передбачених у 

Державному бюджеті України.  

     5. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради:   

   1) забезпечити право дитини  на  здобуття загальної  середньої  освіти, а 

у разі потреби забезпечити індивідуальним навчанням; 

  2) щорічно подавати службі у справах дітей міської ради інформацію про 

рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного 



приладдя, систематичність відвідування уроків та своєчасність і якість 

виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь опікуна у вихованні дитини. 

  6. Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня», КНП 

«Олевський центр первинної медичної допомоги»: 

 1) забезпечити двічі на рік проведення медичного огляду дитини,  а у 

разі потреби,  взяти дитину на диспансерний облік, здійснювати постійний 

медичний нагляд і своєчасне лікування; 

 2) щороку подавати інформацію про стан здоров’я дитини службі у 

справах дітей міської ради.  

   7. Рекомендувати відділенню поліції  № 2 Коростенського РУП  ГУНП в 

Житомирській області щорічно подавати службі у справах дітей міської ради  

інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 

дитини, яка  виховуються в сім’ї опікуна.   

           8. Рекомендувати КУ «Центр соціальних служб Олевської міської ради»: 

    1) при потребі забезпечити соціальний супровід дитини, позбавленої 

батьківського піклування *****, *****2018 року народження, в сім’ї опікуна  

*****; 

    2) щороку подавати інформацію про соціальний супровід дитини службі 

у справах дітей міської ради. 

    9. Службі у справах дітей міської ради:  

    1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в 

сім’ї опікуна; 

    2) щорічно готувати висновок про стан утримання, навчання  та 

виховання дитини в сім’ї опікуна. 

           10. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника 

голови міської ради Данюка Юрія.  

  

 

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



  

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                           №286  

                                                         

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 

 

    Розглянувши заяви гр. *****, що проживає по вул. *****, 4 кв. 18 в м. 

Олевськ Коростенського району Житомирської області, гр. *****, що проживає 

по вул. *****, 2-А в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

гр*****, що проживає по вул. *****, 15 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області,  керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  № 244 від 21.10.2011 року   виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл: 

  - гр.  ***** на розміщення 2 тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, площею 30 м. кв. та 25 м. кв.  на земельній ділянці  

по вул. *****, 2 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

- гр. ***** на розміщення 5 тимчасових  споруд для провадження 

підприємницької діяльності, площею 4 тимчасових споруд  по 30 м. кв. кожна, 

1 тимчасова споруда площею 11 м. кв.  на земельній ділянці  по вул. *****, 2-А 

в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, схема додається; 

  - гр.  ***** на розміщення 2 тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, площею 9 м. кв. та 27 м. кв.  на земельній ділянці  

по вул. ***** в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

2. Виконавцям робіт гр. *****, гр. *****, *****: 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля 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. Виконавцям робіт Васильчуку Олексію Миколайовичу у місячний термін 

заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення 

тимчасових споруд. 

5. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з  дня реєстрації паспорта прив’язки.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



           

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                            №287  

 

Про продовження терміну дії  

паспорту прив'язки тимчасової споруди 

 

     Розглянувши заяву гр. *****, що проживає по вул. *****, 26  в м. Олевськ 

Коростенського району 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»,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії паспорта прив'язки «Тимчасової споруди для 

провадження підприємницької  діяльності № 1» від 16.01.2017 року  по  вул. 

Київська, 26 в м. Олевськ,  гр. *****. 

2. Громадянину  *****:  

- продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності в управлінні містобудування, 

архітектури, будівництва та землекористування; 

- заключити договір на вивезення твердих побутових відходів;   

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою, 

освітленням, двома урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

2.  У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішенням гр. ***** 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

3.  Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжити на 5 (п’ять) років з дня продовження реєстрації 

паспорта прив’язки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ковальчука Василя. 

 

   Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                         № 288 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

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

*****, 32а кв.2, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» Наказу № 190 від 27.06.2008р. «Про затвердження Правил 

користування системами комунального водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах України», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

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

централізованої мережі водопостачання та водовідведення  житлової квартири, 

яка знаходиться за адресою: вулиця *****, 32а, кв.2, м. Олевськ. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                          №289  

 

Про  зміну адрес  об’єкту  

нерухомого майна 

 

 Розглянувши заяву гр. *****,  проживає  по вул. *****, 73-А, в м. Київ,  

Дарницького району, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 26
3
 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі, загальною площею 412,9 м.кв. по вул. 

Лесі Українки в  с. Варварівка Коростенського району Житомирської області 

– вул. Лесі Українки, 102-Б, с. Варваріка  Коростенський район, 

Житомирська область,  який належить *****.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

  

 

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

22.12.2021             м. Олевськ                          №290 

 

Про погодження статуту громадського 

формування з охорони громадського порядку 

«Україна. Охорона громадського порядку» 

у новій редакції 

 

 З метою організації взаємодії, налагодження співпраці і здійснення 

координації та контролю за діяльністю громадських формування з охорони 

громадського порядку, які зареєстровані та діють на адміністративній території 

Олевської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», 

постанови 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», враховуючи заяву  голови 

громадського формування «Україна. Охорона громадського порядку» від 

18.11.2021 року № 1912, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити статут громадського формування з охорони громадського 

порядку «Україна. Охорона громадського порядку» у новій редакції, що 

додається. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука В.Ю. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


