
    

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 

 

19.08.2022          м. Олевськ 

 

Присутні: 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

Заступник міського голови     Сергій ГОНЧАР  

    

Керуючий справами виконавчого комітету  Володимир 

         ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

Члени виконкому: Бабич Л.А., Буднік Н.П., Гергало О.В., Горпиніч Н.М., 

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

Кравченко М.М., Куковякін В.Б., Михалець М.В., Назарчук Н.В., 

Ратушинський В.О., Талах І.В., Хомутовська О.М., Чорна І.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /78. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

Олевської міської ради. 

 

2./79. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  

***** 

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

Олевської міської ради. 

 

3. /80. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 29.06.2021 

№196 «Про створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної громади» 

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

Олевської міської ради. 



 

4./81. Про внесення змін у склад комісії з питань захисту прав дитини 

Олевської міської територіальної громади та її персонального складу. 

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

 

5./82. Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Олевської міської територіальної громади. 

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

 

6. /83. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над *****. 

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

 

7./84. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення піклувальників над *****. 

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

 

8./85. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені малолітньої 

дитини. 

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

 

9./86. Про надання ***** статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування.  

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

 

10/87. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

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

 

11/88. Про внесення змін до складу комісії надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей,  позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа. 

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

 

12/89. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

13/90. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 



 

14/91. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.   

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

15./92. Про надання дозволу на збір вихідних даних на приєднання до  

централізованої мережі водопостачання та  водовідведення.  

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

16/93. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

17/94. Про  присвоєння та зміни  адрес об’єктам нерухомого майна. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

18/95. Про  присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

19./96. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки тимчасових споруд. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

20./97. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 
 Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 78 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» *****. 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 78 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

29.06.2021 №196 «Про створення комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної 

громади» 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 79 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін у склад комісії з питань захисту прав 

дитини Олевської міської територіальної громади та її персонального 

складу. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 81 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Олевської міської територіальної громади. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 82 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про призначення опікуна над *****. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 83 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про призначення піклувальників над *****. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 84 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 85 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання ***** статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування.  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 86 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 87 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до складу комісії надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 



будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт дітей,  позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 88 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 89 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 90 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.   

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 91 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на збір вихідних даних на приєднання 

до централізованої мережі водопостачання та  водовідведення.  

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 



      / Рішення № 92 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 93 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про  присвоєння та зміни  адрес об’єктам нерухомого майна. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 94 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про  присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 95 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки 

тимчасових споруд. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 96 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 



           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 97 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   

 

19.08.2022              м. Олевськ                            № 78 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям Олевської територіальної 

громади 

 

Розглянувши заяви громадян Олевської ТГ 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  

територіальної громади, затвердженого рішенням ІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання  від 04.02.2021 року № 101 «Про затвердження Положення «Про 

порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Олевської міської територіальної громади», протокол комісії по виділенню 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської ТГ від 16.08.2022 

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 500,00 (п’ятсот) грн. 

кожному: 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. кожному: 

 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000,00 (дві тисячі) 

грн. кожному: 

 

4. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 5000,00 (п’ять тисяч) 

грн. кожному: 

 

5. Надати матеріальну допомогу на поховання рідних в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн кожному: 

 



5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 46500,00 (сорок шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2022 рік. 

 

 

 

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   

 

19.08.2022           м. Олевськ                            №79 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

***** 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись «Положенням про 

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати героїня», 

розглянувши заяву гр. *****, 1978 року народження, жительки с. Юрове 

Коростенського району Житомирської області, яка народила  та належним чином 

виховала п`ятеро дітей до 8-річного віку, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с. Юрове Олевської міської територіальної громади – *****, 

1978 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання дітей, 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, 

формування високих духовних і моральних якостей. 

 

 

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   

 

19.08.2022           м. Олевськ                               №80 

 

Про внесення змін до рішення виконкому  

міської ради від 29.06.2021 №196 

«Про створення комісії з питань техногенно- 

 екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

Олевської міської територіальної громади» 

 

 

         З метою приведення посадового складу комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області у відповідність до Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно підпункту 

3, пункту 2 статті 6 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2015 №409 «Про затвердження Типового 

Положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій», з метою забезпечення техногенно- 

екологічної безпеки, захисту населення і територій міської територіальної 

громади від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій і реагування на них, виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1.Внести зміни в Додаток 1 рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 29.06.2021 року №196 «Про створення комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної 

громади», згідно Структури та штатної чисельності апарату Олевської міської 

ради. 

2. Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області у новій редакції, додається. 

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

Міський голова                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ        

            



                                    Додаток 1 

                                                                             до рішення виконавчого комітету  

                                                          Олевської міської ради  

                                  від 18.08.2022 № 80 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

 

Міський голова                                            - голова комісії 

Перший заступник міського голови          - перший заступник голови комісії 

Заступник міського голови з питань         - заступник голови комісії  

діяльності виконавчих органів                           

 

Начальник 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ                   - заступник голови комісії  (за згодою) 

Головного управління ДСНС в  

Житомирській області                                           

 

Головний спеціаліст відділу житлово-              - відповідальний секретар комісії 

комунального господарства, інфраструктури  

та цивільного захисту населення виконавчого  

апарату міської ради 

 

Члени комісії 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Начальник відділу житлово – комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення виконавчого апарату міської ради 

Начальник фінансового управління Олевської міської ради 

Начальник відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого апарату міської ради 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

Начальник відділу культури та туризму Олевської міської ради 

Спеціаліст I категорії загального відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ 

виконавчого апарату міської ради 

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Головний лікар комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради 



Начальник Олевського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

Завідувач Олевського міжрайонного відділу Державної установи 

«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» (за згодою) 

Начальник  відділення поліції №2 Коростенського районного  управління  поліції 

Головного управління Національної поліції  в Житомирській області (за згодою) 

Начальник другого відділу Коростенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (за згодою) 

Начальник  Олевського РЕМ (за згодою) 

Старший майстер Олевської дільниці Коростенського відділення ПАТ 

«Житомиргаз» (за згодою) 

Начальник Олевської метеостанції (за згодою) 

Начальник Олевської дільниці Басейнового управління водних ресурсів р. 

Прип’ять (за згодою) 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

19.08.2022           м. Олевськ                            №81 

 

Про внесення змін у склад комісії з 

питань захисту прав дитини Олевської 

міської територіальної громади 

та її персонального складу 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

11.02.2021 № 39 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Олевської 

міської територіальної громади та її персонального складу», у зв’язку із  

внесенням змін до структури апарату Олевської міської ради, з метою 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний  захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, відповідно до 

Конституції України, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни у склад комісії з питань захисту прав дитини Олевської міської 

територіальної громади та її персонального складу, а саме: у розділі члени комісії 

з питань захисту прав дитини члена комісії ОРИЩУК Світлану – директор КУ 

«ЦСС» Олевської міської ради змінити на ТАЛАХ Галину – директора КУ 

«Центр надання соціальних послуг». 

 

2. Контроль за виконанням даного 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   

19.08.2022                       м. Олевськ                            №82 

 

Про внесення змін до складу 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті Олевської 

міської територіальної громади 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

11.02.2021 № 38 «Про утворення опікунської ради Олевської міської 

територіальної громади та її персонального складу»,  у зв’язку із  внесенням змін 

до структури апарату Олевської міської ради, з метою соціально правового 

захисту дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, а також 

повнолітніх осіб, керуючись Цивільним Кодексом України, ст. 34 Закону 

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

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Олевської 

міської територіальної громади, а саме: 

 

1.1.  Вивести з членів опікунської ради Орищук Світлану Сергіївну та ввести 

Талах Галину Іванівну – директора КУ «Центр надання соціальних послуг»; 

 

1.2. Ввести до членів опікунської ради головного спеціаліста міської ради Русин 

Тетяну Григорівну. 

 

2. Доповнити склад опікунської ради старостою старостинського округу  

Олевської міської територіальної громади відповідно до розгляду заяви. 

 

3. Контроль за виконанням даного 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   

19.08.2022            м. Олевськ                            №83 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення опікуна над  

***** 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення Данюка Андрія Кузьмича, 09 травня 1977 року народження, 

проживає по вулиці Гагаріна, 38-а с. Стовпинка Коростенського району 

Житомирської області, опікуном над Данюк Людмилою Кузьмівною, 27 травня 

1976 року народження, зваживши на те, що Данюк Андрій Кузьмович на даний 

час без жодного примусу та виключно із власного бажання опікується Данюк 

Людмилою Кузьмівною, яка є його рідною сестрою, враховуючи те, що опікун 

призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

відносинах, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст. 60, п. 4 с. 63 Цивільного Кодексу України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення опікуном *****, *****1977 року народження над *****, ***** року 

народження, (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   

19.08.2022            м. Олевськ                            №84 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення піклувальників над  

 

Керуючись «Правилами опіки та піклування», затвердженими наказом 

Державного комітету України  у справах сім'ї та молоді Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.99 №34/166/131/88, ст.55.ст. 63 та ст.78 

Цивільного кодексу України, п.п.4 п.«б» ч.1 ст.34 

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

ради 

ВИРІШИВ: Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення піклувальниками *****, 13 жовтня 1981 року народження та *****, 

04 лютого 1974 року народження, піклувальниками над своїм батьком *****, 01 

квітня 1947 року народження, в разі визнанням судом його обмежено дієздатним 

(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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №85 

 

Про надання дозволу 

*****на вчинення правочину від 

імені малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 08.02.2022 року №38/4 «Про надання дозволу *****на 

вчинення правочину від імені малолітньої дитини *****, 12.01.2014 р.н., а саме: 

оформлення документів на приватизацію житла по вул. *****, 49 кв. 25 в місті 

Олевськ, Житомирської області», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу 

України, ч. 3 ст. 40 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 

20Ї5 від 03.03.2004 року, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл *****на вчинення правочину від імені малолітньої дитини 

*****, а саме: оформлення документів на приватизацію житла по вул. 

Свято- Миколаївська, 49 кв. 25 в місті Олевськ, Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської 

ради 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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №86 

 

Про надання ***** 

Володимирівні статусу дитини,  

позбавленої батьківського піклування  
 

 

  Розглянувши пакет документів та подання Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 12 серпня 2022 року № 192 «Про надання *****, 17 

липня 2010 року народження, статусу дитини, позбавленої 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», пунктів 3, 21, 22, 24, 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  *****, 17 

липня 2010 року народження. 

 

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

дитини до сімейних форм виховання. 

 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради Юрія Данюка. 

 

  

 

 

Міський голова                   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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №87 

 

Про надання дозволу 

***** на вчинення правочину від 

імені малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 17.08.2022 року № 193 «Про надання дозволу ***** 

на вчинення правочину від імені малолітньої дитини *****, а саме: на отримання 

дозволу на проведення будівельних робіт та видачу будівельного паспорту по 

вул. *****, 31 а, в місті Олевськ, Житомирської області», керуючись п. 2 ст. 177 

Сімейного кодексу України, ч. 3 ст. 40 Інструкції про порядок вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства 

юстиції України № 20Ї5 від 03.03.2004 року, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження 

органами опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, який 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 

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

«Про охорону дитинства», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на вчинення правочину від імені малолітньої дитини 

***** , а саме: на отримання дозволу на проведення будівельних робіт та 

видачу будівельного паспорту по вул. *****, 31 а, в місті Олевськ, 

Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради 

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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №88 

 

Про внесення змін до складу комісії 

надання субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на проектні,  

будівельно-ремонтні роботи, придбання  

житла та приміщень для розвитку сімейних  

та інших форм виховання, наближених до  

сімейних, підтримку малих групових будинків  

та забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, 

 позбавлених батьківського піклування  

та осіб з їх числа 

 

       Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 

615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», 

статтею 361 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:   

      1. Внести зміни до складу комісії надання субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (надалі – 

Комісія), а саме: виключити зі складу Комісії Орищук Світлану Сергіївну, 

директора КУ «Центр надання соціальних служб» Олевської міської ради та 

включити до складу Комісії Талах Галину Іванівну, директора КУ «Центр 

надання соціальних послуг» Олевської міської ради.   

      2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради 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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №89 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

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

буд. 31, кв.26, м. Олевськ, Коростенського району, Житомирської області, 

керуючись ч.1 ст.2, 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 квартиру №26 у житловому будинку № 31 по 

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

загальною площею 52,3 кв.м., *****, 1992 р.н. та її сім’ї у складі: 

- *****, 2010 р.н. – донька; 

- *****, 2019 р.н.– донька. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтва 

про право власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №90 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

          Розглянувши надані документи, 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.45, Житлового 

кодексу Української РСР, пп.2 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

01.07.2022 року №68 «Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов» виклавши його у наступній редакції: 

«Взяти на квартирний облік вчителя інформатики Хочинської ЗОШ I-III ступенів 

*****і його сім’ю в складі: 

- *****, 1995 р.н. – дружина;  

- *****, 2020 р.н. – дочка та внести в списки на отримання житла до 

першочергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

2. Внести зміни до особової справи *****, 2002 р.н.,  змінивши статус дитина 

позбавлена батьківського піклування на дитина-сирота. 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в списки 

осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 
 

 

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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №91 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

         Розглянувши заяву та подані документи *****, проживає по вул. *****,5 

кв.2, смт.Дружба, Коростенського району, Житомирської області, керуючись 

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, ст.39   Житлового кодексу Української РСР, ст.11 Закону 

України  «Про житловий фонд соціального призначення», пп.2 п.а) ч.1 ст. 30 

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

ВИРІШИВ:    

1. Взяти на квартирний облік *****, 1994 р.н. та внести в списки на отримання 

житла до загальної черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара.  

 

 

 

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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №92 

 

Про надання дозволу на збір  

вихідних даних на приєднання до  

централізованої мережі  

водопостачання та  водовідведення  

 

 Розглянувши звернення гр. *****, проживає за адресою: пров. ***** 5, м. 

Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Правилами користування системами комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 190 від 27.06.2008 

року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних ***** на приєднання до централізованої 

мережі водопостачання та водовідведення тимчасової споруди за адресою вул. 

*****, 31, м. Олевськ.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №93 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення громадян, 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 05.08.2022 № 8, № 9, №10, 

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 

територіальної громади: 

1) гр. *****на зрізання 1 берези біля житлового будинку за адресою: вул. 

Олексія Береста, 1, м. Олевськ; 

2) директору КЗ «Олевський краєзнавчий музей» ***** на зрізання 1 

берези, 1 сливи на території краєзнавчого музею за адресою: вул. 

Володимирська, 6, м. Олевськ; 

3) Олевській міській раді на зрізання 3 груш, 14 тополь, 19 верб,  8 акацій, 

42 чагарники в районі вул. Пушкіна, 9В в м. Олевськ.  

  

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 Гончара. 

 

 

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   

19.08.2022            м. Олевськ                            №94 

 

Про  присвоєння та зміни   

адрес об’єктам нерухомого майна 

 

     Розглянувши заяви  *****, проживає  по вул. *****, 32 в м. Олевськ  

Коростенського району Житомирської області, *****, проживає  по пров. *****, 

2 в с. Тепениця  Коростенського району Житомирської області, лист Управління 

державного казначейства служби України в Олевському районі Житомирської 

області Головного управління державної казначейської служби України у 

Житомирській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 263 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», п.23, п.47 Постанови Кабінету Міністрів України від 

07.07.2021 № 690, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресу незавершеному будівництву житлового будинку 

(повідомлення про початок будівельних робіт, реєстраційний номер: ЖТ 

051210630308) вул. Центральна, 20-А, с. Соснівка, Коростенський район, 

Житомирська область. 

2. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 233,0 м. кв. з пров. 

Садовий, 2 на пров. Садовий, 2-Б в с. Тепениця Коростенського району 

Житомирської області, який належить *****, з метою упорядкування 

нумерації та виправлення технічної помилки. 

3. Присвоїти адресу частині нежитлової будівлі площею 17,5 м.кв. вул. 

Володимирська, 5-А нежитлове приміщення 2, яке належить Управлінню 

державного казначейства служби України в Олевському районі 

Житомирської області Головного управління державної казначейської 

служби України у Житомирській області.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

  

 

 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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №95 

 

Про  присвоєння адреси 

об’єктам нерухомого майна 

 

 Розглянувши лист регіонального відділення фонду Державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях Управління забезпечення 

реалізації повноважень у Житомирській області,  керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 263 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п.п. 34, 38 постанови Кабінету Міністрів 

України від 7 липня 2021 р. № 690 «Порядок присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти поштову та фактичну адресу об’єктам нерухомого майна, що 

перебувають на балансі Озерянського торфозаводу – філії державного 

підприємства «Житомирторф» та розташовані  на території Олевської 

територіальної громади, а саме: Комплекс будівель та споруд № 2, 

територія Олевської міської  територіальної громади (за межами населених 

пунктів) Коростенського району, Житомирської області. 

2.  До комплексу будівель та споруд № 2 входять наступні об’єкти:  

         - контора заводу (заводоуправління) – будинок №1; 

         - диспетчерська заводу – будинок № 2; 

         - гараж для тепловоза ШК – будинок № 3 ;  

         - тепловозне ДЕПО – будинок №4;  

        - складське приміщення – будинок №5; 

        - будівля складу ГСМ – будинок №6;  

        - склад торфобрикету – будинок №7; 

        - приміщення для зберігання мастила – будинок №8;  

        - головний корпус заводу – будинок №9;  

        - прибудова до котельні – будинок №10;  

        - бункерна сировина – будинок №11. 

3. 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   

19.08.2022            м. Олевськ                            №96 

 

Про продовження терміну дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 

 

 Розглянувши заяви, 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 №2 від 

26.02.2013 року по вул. Київська, в м. Олевськ, ФОП Мамич Олександр 

Валентинович; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності №14 від 

26.02.2013 року  по  вул. Київська, в м. Олевськ, ФОП Козловець Віталій 

Іванович; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності №7/1 від 

10.05.2017 року по вул. Кооперативна, 1 в м. Олевськ, ФОП Стрюковатий 

Сергій Дмитрович; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності №12 від 

17.08.2017 року по вул. Набережна в м. Олевськ, гр. Ткач Денис Іванович. 

- Тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності  №13 від 

29.08.2017 року  по  вул. Сергія Шепетька в с. Сущани, ФОП Стафійчук Юрій 

Валерійович. 

 

2. ФОП Мамичу Олександру Валентиновичу, ФОП Козловецю Віталію 

Івановичу, ФОП Стрюковатому Сергію Дмитровичу, гр. Ткачу Денису 

Івановичу, ФОП Стафійчуку Юрію Валерійовичу: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та 

землекористування продовжити реєстрацію паспортів прив’язки 

тимчасових  споруд для  провадження підприємницької діяльності; 

- заключити договір на вивезення твердих побутових відходів; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою, 

урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  біля тимчасової споруди території. 

 



3. ФОП Мамичу Олександру Валентиновичу, ФОП Козловецю Віталію 

Івановичу, ФОП Стрюковатому Сергію Дмитровичу, гр. Ткачу Денису 

Івановичу, ФОП Стафійчуку Юрію Валерійовичу продовжити договір 

особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. 

 4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення ФОП Мамич 

Олександр Валентинович, ФОП Козловець Віталій Іванович, ФОП Стрюковатий 

Сергій Дмитрович, гр. Ткач Денис Іванович, ФОП Стафійчук Юрій Валерійович 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

5. Термін розміщення тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

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

прив’язки. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

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   

 

19.08.2022            м. Олевськ                            №97 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

    Розглянувши заяви ФОП Дубровця Сергія Анатолійовича, проживає по вул. 

*****, 2 в с. Жубровичі  Коростенського району Житомирської області, ФОП 

*****, проживає по вул. *****, 23 в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області, ФОП *****, проживає по вул. Михайла Коцюбинського, 

36 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. ФОП Дубровцю Сергію Анатолійовичу на розміщення 4 тимчасових  споруд 

для провадження підприємницької діяльності, площею 24 м. кв. кожна   на 

земельній ділянці  по вул. *****, 4 в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, схема додається; 

- ФОП Дорошенко Марії Яківні на розміщення 2 тимчасових  споруд для 

провадження підприємницької діяльності, площею  30 м. кв. кожна на земельній 

ділянці  по вул. *****, 12 в м. Олевськ  Коростенського району Житомирської 

області, схема додається; 

- ФОП Примак Валентині Петрівні на розміщення 4 тимчасових  споруд для 

провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці  по вул. ***** в 

м. Олевськ  Коростенського району Житомирської області, схема додається. 

2. Виконавцям робіт ФОП Дубровцю Сергію Анатолійовичу, ФОП Дорошенко 

Марії Яківні, ФОП Примак Валентині Петрівні:  

-  виготовити паспорти прив’язки; 



- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урнами для сміття біля тимчасових споруд; 

-  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, виконавці робіт 

ФОП Дубровець Сергій Анатолійович, ФОП Дорошенко Марія Яківна, ФОП 

Примак Валентина Петрівна позбавляються дозволу на розміщення тимчасової 

споруди. 

 

4. Виконавцю робіт ФОП Примак Валентині Петрівні у місячний термін 

заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових 

споруд. 

5. Термін розміщення  тимчасових споруд 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 Василя Ковальчука. 

 

 

Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 
у'ЇМ/ 


