
ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХХХ сесія                                     м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

06.04.2023                 №  

 

Про внесення змін у склад 

постійно діючої комісії міської ради з 

соціально-гуманітарних питань 

 

 На підставі Постанови Олевської міської територіальної виборчої комісії 

Коростенського району Житомирської області «Про припинення дії 

депутатських мандатів та визнання обраними депутатами Олевської міської ради 

у багатомандатному виборчому окрузі на ступних за черговістю кандидатів у 

депутати»,  керуючись ст. ст. 26, 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та 

протидії корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Виключити зі складу постійної комісії міської ради з соціально-гуманітарних 

питань Рудой Світлану Василівну. 

2. Включити до складу постійної комісії з соціально-гуманітарних питань 

Земляну Юлію Вікторівну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Мельника 

Сергія. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХХХ сесія                                     м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

06.04.2023                 №  

 

Про внесення змін у додаток до рішення 

ІІІ сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 04.02.2021 року 

№ 91 «Про закріплення депутатів 

Олевської міської ради за виборчими 

округами» 

 

 На підставі Постанови Олевської міської територіальної виборчої комісії 

Коростенського району Житомирської області «Про припинення дії 

депутатських мандатів та визнання обраними депутатами Олевської міської ради 

у багатомандатному виборчому окрузі на ступних за черговістю кандидатів у 

депутати»,  відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 10, 11, 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», для здійснення депутатських повноважень, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, 

дотримання законодавства а протидії корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни у додатки до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.02.2021 року № 91 «Про закріплення депутатів Олевської 

міської ради за виборчими округами». 

2. У пункті 12 слова Рудой Світлана Леонідівна замінити на Земляна Юлія 

Вікторівна. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Сергія 

МЕЛЬНИКА. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХХХ сесія                                     м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

06.04.2023                 №  

 

Про скасування рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від  23.10.2020 № 244 

 

Відповідно до п. 2.26  «Порядку  розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства 

України від 21.10.2011  № 244, керуючись ст. 26 та ч. 9 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

23.10.2020 № 184 «Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд» у 

зв’язку з недотриманням умов щодо не встановлення тимчасової споруди   

протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив'язки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ковальчука Василя та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХХХ сесія                                     м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

06.04.2023                 №  

 

Про внесення змін до рішення ХХV 

сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11 листопада № 1010 

«Про затвердження  структури та 

штатної чисельності комунальної 

установи  «Центр надання соціальних 

послуг» Олевської міської ради» 

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                   

наказом Міністерства соціальної політики України   від 12.07.2016 року №753 

«Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», рішенням ХХV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 10 

листопада 2022 року № 1010, враховуючи звернення директора «Центр надання 

соціальних послуг» Олевської міської ради Галини ТАЛАХ та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.ВИВЕСТИ з штатного розпису відділення соціальних послуг за місцем 

проживання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Олевської міської ради, в межах штатної чисельності, 2 (дві) посади соціального 

робітника. 

 

 2. ВВЕСТИ до штату  в межах штатної чисельності  Кишинського відділення 

надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Олевської міської 

ради: 

- 0,5 ставки посади сестри-господині; 

-0,25ставки посади молодшої медичної сестри (санітарки-ванниці);  

- 0,25ставки посади робітника кухні. 

 

3. Ввести до штатної чисельності  апарату комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Олевської міської 1 (одну) ставку посади  інспектора з 

кадрів. 



ПРОЄКТ 

   

4. Внести відповідні зміни до структури та штатної чисельності комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Олевської міської ради. 

  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

 

 

      Міський голова                                                                 Сергій   ЛИСИЦЬКИЙ 
 
 


