Зареєстровано членів виконкому - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 88
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу
на облаштування заїзду
Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця, проживає по вул.
Адреса, 1,відповідні документи, керуючись ст. 30, 31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФОП на облаштування заїзду до магазину
«Автозапчастини» по вул. Адреса, 2, відповідно до схеми (додається).
Міський голова

Голосували «За» - 16

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 89
від 30 квітня 2014 року
Про розгляд заяви жителів
вул. Шкільної
Розглянувши заяву жителів вулиці Шкільної та кошторис по
поточному ремонту дороги по вулиці, відповідні документи, керуючись ст.
30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
В

И
Р
І
Ш
И
В
:
1. Затвердити кошторис по поточному ремонту дороги по вул.
Шкільній м. Олевська на загальну суму 1886,00 грн. (одна тисяча вісімсот
вісімдесят шість тисяч) 00 коп.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. подати дане рішення на розгляд чергової сесії Олевської міської
ради.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 90
від 30 квітня 2014 року
Про розгляд листа
ТОВ «Промбудіндустрія»
Розглянувши заяву директора ТОВ «Промбудіндустрія», відповідні
документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про містобудівну діяльність в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл директору ТОВ «Промбудіндустрія» на будівництво
підвісного містка через річку Уборть для сполучення вулиць
Набережна та Московська.
2. Директору ТОВ «Промбудіндустрія» при будівництві підвісного містка
через річку Уборть дотримуватись всіх будівельних вимог відповідно
до чинного законодавства України.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 91
від 30 квітня 2014 року
Про розгляд заяви мешканців
багатоквартирного житлового
будинку № 6 вул. Володимирської
Розглянувши заяву мешканців багатоквартирного житлового будинку
№ 6 по вул. Володимирській, 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. Внести зміни до паспорта прив’язки розміщення тимчасової
споруди із автобусною зупинкою для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ по вул. Володимирській.
2. Встановити місце розташування тимчасової споруди, без
влаштування автобусної зупинки, навпроти багатоквартирного
житлового будинку № 6 по вул. Володимирській.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 92
від 30 квітня 2014 року
Про уточнення юридичної
адреси
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні ”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Перейменувати та змінити юридичну адресу буд. 1 по вул. Адреса на
буд. 2 по даній вулиці.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 83
від 30 квітня 2014 року

Про зміну особового рахунку
житлової квартири № 1 по вул.
Адреса, 1
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяву та надані документи Особи, 1, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відмовити Особі, 1:
- у реєстрації в кв. № 1 по вул. Адреса, 1;
- у відкритті особового рахунку та оплаті комунальних послуг на
утримання житлової квартири № 1 по вул. Адреса, 1.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 74
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу на оформлення права
власності на об’єкти нерухомого майна,
що перебувають у власності фізичних осіб
Розглянувши заяву та надані документи на реєстрацію права власності
на нерухоме майно Особи, 1, проживає в м. Олевську, вул. Адреса, 1,
керуючись п. 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень», Постановою Кабінету Міністрів України
№ 703 від 22.06.2011р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на оформлення права власності на житловий будинок та
господарські будівлі за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1, що
перебувають у власності Особи, 1.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 70
від 30 квітня 2014 року
Про взяття на соціальний
квартирний облік громадян
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяву Особи, 1, лист начальника служби у справах дітей
Олевської райдержадміністрації Орищук Галини Володимирівни, керуючись
п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Законом
України “Про житловий фонд соціального призначення”, ст. 40 Житлового
кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Взяти на соціальний квартирний облік сім'ю Особи, 1, яка
складається з чотирьох осіб:
1. Особа, 1 – заявник
2. Особа, 2– мати
3. Особа, 3 – син
4. Особа, 4 – син
2. Внести дану сім'ю до обліку соціальної позачергової черги громадян, що
потребує поліпшення житлових умов, як така, яка знаходиться на

позачерговій черзі в Олевській міській раді, в якій виховується дитина,
інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
3. Взяти на соціальний квартирний облік дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування:
№ п/п

Дата
Прізвище, ім’я та по-батькові

народження

1.

Гребенчук Ольга Анатоліївна

1991

2.

Котвицький Віктор Миколайович

1992

3.

Козловець Алла Валентинівна

1992

4.

Гридіна Вікторія Анатоліївна

1992

5.

Патюк Євгеній Олександрович

1993

6.

Малицький Володимир Васильович

1991

7.

Пилипчук Іван Сергійович

1991

8.

Гергало Катерина Вікторівна

1991

9.

Данюк Віктор Тетьянович

1993

10.

Голішовець Тетяна Петрівна

1993

11.

Ражик Віталій Борисович

1993

12.

Тимощук Ірина Володимирівна

1991

13.

Котвицький Володимир
Миколайович

1990

14.

Миніч Анатолій Вікторович

1993

15.

Кушнерчук Святослав Олегович

1997

16.

Скобельська Майя Володимирівна

1995

17.

Пилипчук Оксана Сергіївна

1993

18.

Баранська Надія Анатоліївна

1993

19/20

Стойківська (Касьян) Альона
Володимирівна – заявник

1994
1994

Стойківський Михайло
Михайлович – чоловік

21.

Барановський Володимир
Олександрович

1994

22.

Пархомець Вікторія Василівна

1994

23.

Гергелев Дмитро Віталійович

24.

Тимощук Вікторія Олександрівна

25.

Куліш Леонід Сергійович

1995

26.

Александров Денис Вікторович

1996

27

Касьян Анастасія Володимирівна

1996

28.

Котвицька Ірина Миколаївна

1996

29.

Чубик Владислав Олегович

1996

30.

Чучмій Ярослав Русланович

1995

31.

Хомутовський Олег Юрійович

1996

32.

Мангова Анастасія Сергіївна

1996

33.

Мосійчук Юлія Миколаївна

1997

34.

Ренкас Сергій Олександрович

1997

35.

Козловець Валерій Олексійович

1997

36.

Логутов Дмитро Олегович

1997

37.

Гергелева Ганна Віталіївна

1997

38.

Гунькова Анжеліка Дмитрівна

1997

39.

Гуньков Олександр Юрійович

40.

Ренкас Галина Олександрівна

1999

та внести до обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, як дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 71
від 30 квітня 2014 року
Про затвердження схеми встановлення
розбірних інформаційних наметів
кандидатів на пост Президента
України на території міста

Розглянувши звернення довірених осіб кандидатів на пост Президента
України, орієнтовну схему розміщення розбірних інформаційних палаток на
вулицях міста, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про вибори Президента
України», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити схему розміщення розбірних інформаційних палаток на
території міста (додається).
2. Попередити довірених осіб кандидатів на пост Президента України
про відповідальність за порушення Правил благоустрою міста.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 79
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу на зрізання
аварійних зелених насаджень

Розглянувши лист голови Олевської міської іудейської релігійної
громади, акт обстеження зелених насаджень, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 Постанови Кабінету
Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл Олевській міській іудейській релігійній громаді на
зрізання аварійних дерев на єврейському кладовищі по вул. Герцена, а
саме: акацій – 10 шт., в’язу – 1 шт., клену – 1 шт.
2. Зрізання дерев провести за рахунок заявника, забезпечивши техніку
безпеки під час виконання робіт.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 72
від 30 квітня 2014 року

Про реєстрацію громадського
формування по охороні громадського
порядку «Олевська Козацька сотня»
Розглянувши лист начальника Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області Бовсуновського Юрія Володимировича, Статут
громадського формування з охорони громадського порядку «Олевська
Козацька сотня», керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 6 Закону України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону», виконком міської
ради
ВИРІШИВ: 1. Зареєструвати громадське формування по охороні
громадського порядку «Олевська Козацька сотня» в складі:
 Омельчука Олега Васильовича – м. Олевськ - керівник громадського
формування
 Халімончука Юрія Віталійовича – м. Олевськ
 Козловця Олександра Миколайовича – м. Олевськ
 Ніколайчука Олександра Володимировича – м. Олевськ
 Ковальчука Олександра Станіславовича – м. Олевськ
 Ушка Володимира Івановича – м. Олевськ
 Козловця Петра Олексійовича - с. Кам’янка Олевського району
 Атанова Миколи Олександровича - с. Кишин Олевського району
 Петрова Руслана Анатолійовича - с. Соснівка Олевського району
 Юськова Анатолія Лаврентійовича - с. Радовель Олевського району
 Мельника Сергія Вікторовича - с. Варварівка Олевського району
2. Погодити Статут громадського формування з охорони громадського
порядку «Олевська козацька сотня».
3. Рекомендувати керівнику громадського формування Омельчуку О.В.
звернутись до виконкомів Руднє-Бистрянської, Кишинської, Кам'янської,
Радовельської сільських рад щодо винесення рішень про зарахування членів
формування, які проживають на території даних громад, до громадського
формування з охорони громадського порядку «Олевська козацька сотня».
Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 73
від 30 квітня 2014 року
Про укладення договору
найму соціального житла
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяву Особи, 1 щодо поліпшення житлових умов, керуючись п.
2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 46
Житлового кодексу України, рішенням виконкому міської ради № 63 від
27.03.14р. «Про формування житлового фонду соціального призначення в м.
Олевську », Законом України «Про житловий фонд соціального
призначення», ст. 27, ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Укласти договір найму соціального житла на квартиру № 1 по вул.
Адреса, 1 в м. Олевську з Особою, 1, сім'я якої складається з чотирьох
осіб:
Особа, 1 – заявник
Особа, 2 – мати
Особа, 3 – син
Особа, 4 – син
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. укласти договір найму
соціального житла та внести відповідні зміни в облікову документацію щодо
зняття вказаних осіб з обліку на поліпшення житлових умов, які перебувають
на соціальному квартирному обліку у виконкомі міської ради.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий

комітет

РІШЕННЯ № 82
від 30 квітня 2014 року
Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста
Розглянувши заяву гр. Особа, 1, проживає в м. Олевськ, вул.
Адреса, 1, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію
державного житлового фонду», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Передати у приватну власність громадян квартиру № 2 по вул. Адреса,
2, що належить до відомчого житлового фонду, сім'ї Особі, 1 , яка
складається з 3-х чоловік:
Особа, 1 – заявник
Особа, 2 – дочка
Особа, 3 – син
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати
свідоцтво про право власності на житло

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий

комітет

РІШЕННЯ № 75
від 30 квітня 2014 року
Про розгляд подання прокурора
Олевського району
Розглянувши подання прокурора Олевського району про усунення
порушень вимог Законів України «Про охорону дитинства», «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про місцеве самоврядування в
Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, причин та
умов, що сприяли вказаним порушенням, керуючись ст. 30, ст. 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Адміністративній комісії міської ради:
 розгляд справ про адміністративні порушення проводити
дотримуючись вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Положення про адміністративні комісії;
 про день засідання адміністративної комісії міської ради
завчасно повідомляти прокурора району;
 голові адміністративної комісії міської ради провести нараду з
членами комісії по вивченню окремих статей КУпАП та
Положення про адміністративні комісії.
4. З метою надання методичної допомоги адміністративній комісії
міської ради по застосуванню окремих положень КУпАП запросити,
за згодою, для участі в нараді працівників прокуратури, районного
управління юстиції.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 80
від 30 квітня 2014 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
на покращення житлових умов
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
Василя Васильовича про перебування на квартирному обліку громадян, які
поліпшили житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання
іншого жилого приміщення, не провели поновлення облікових документів,
керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 40 Житлового кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Зняти з квартирного обліку Особу, 1, як особу, яка поліпшила
житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні
зміни в списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у
виконкомі Олевської міської ради.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 81
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній
та Київській
Розглянувши заяви приватних підприємців Особа, 1, проживає в м.
Олевськ, вул. Адреса, 1, Особи, 2, проживає в м. Олевськ, вул. Адреса, 2, які
здійснюють роздрібну торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го
скликання від 20.04.2010 р. «Про затвердження Положення про торгівлю з
лотків у м. Олевськ», рішенням виконкому № 225 від 15.09. 2010р. «Про
затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл приватним підприємцям на роздрібну торгівлю з лотків:
1.1. Гр. Особі, 1 в період з 01.04.2014р. по 31.12.2014р. на відведеній
території вулиці Привокзальної;
1.2. Гр. Особі, 2 в період з 15.04.2014р. по 15.05.2014р. на відведеній
території вулиці Київської.
2. Приватним підприємцям додержуватись Порядку провадження
торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №
833 від 15.06.2006 року,
Законів України «Про захист прав
споживачів», «Про якість та безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини».
3. Приватним підприємцям укласти угоду на санітарну очистку
відведеної
території вулиць Київської та Привокзальної з ПП
Бородавко В.О.
4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договори на
тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями
5. Контроль за надходженням коштів у відповідності до заключених
договорів покласти на заввідділом
фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 76
від 30 квітня 2014 року
Про розгляд листа голови правління
ПАТ «Олевський хлібозавод»
Розглянувши лист голови правління ПАТ «Олевський хлібозавод»
Нечипорука Олега Михайловича щодо організації літнього майданчика біля
кафе по вул. Промисловій, 1-а, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відмовити в наданні дозволу ПАТ «Олевський хлібозавод» на
облаштування літнього майданчика для відвідувачів кафе по вул.
Промисловій, 1-а, в зв’язку із розташуванням поблизу житлового
багатоквартирного будинку.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий

комітет

РІШЕННЯ № 78
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу на відкриття
торгової точки
Розглянувши заяву приватного підприємця,
відповідні документи,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
промисловими товарами приватному підприємцю Особі, 1 до
01.01.2015 року в орендованому приміщенні загальною площею 30
кв.м. по вул. Адреса м. Олевськ
з графіком роботи:
понеділок - п’ятниця з 900 до 1800,
субота - неділя - з 800 до 1600
без вихідних.
2. Зобов’язати приватного підприємця:
2.1. Забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни в
грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників)
на зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції
про порядок позначення роздрібних цін на товари народного
споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах
ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за N
4/1808.
2.2. Забезпечити прилеглу до торгових точок територію належним
освітленням і двома урнами для сміття.
3. Попередити
ПП про відповідальність за порушення Правил
благоустрою міста.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 77
від 30 квітня 2014 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши лист та відповідні документи Служби у справах дітей
Олевської районної державної адміністрації, керуючись п. 2 ст. 30 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.36, ст.46 Житлового
кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування:
1. Талах Аліну Олександрівну, 08.02.1998р.н
2. Горпинич Руслану Володимирівну, 24.04.1998 р.н.
3. Мангова Ігоря Сергійовича, 01.05.1998 р.н.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. поставити даних дітей на
позачерговий та соціальний квартирний облік для позачергового отримання
житла.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 84
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель
та споруд
Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись ст. 31
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про містобудівну діяльність в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл:
1.1. Особі, 1 на реконструкцію житлового будинку ( перебудова веранди,
добудова літньої кухні та ванної кімнати) загальним розміром 6,1 м х 8,15 м
на власній присадибній ділянці по вул. Адреса, 1;
1.2. Особі, 2 на реконструкцію квартири (прибудова веранди та житлової
кімнати розміром 2,9 м х 5,4 м) на своїй присадибній ділянці по вул. Адреса,
2;
1.3. Особі, 3 на нове будівництво (добудова до житлового будинку літньої
кухні в блоці з внутрішнім туалетом) розміром 6,30 м х 5,5 м на своїй
присадибній ділянці по вул. Адреса, 3;
1.4. Особі, 4 на нове будівництво гаража розміром 6 м х 5,5 м на своїй
присадибній ділянці по вул. Адреса, 4;
1.5. Особі, 5 на реконструкцію житлового будинку (перебудова веранди)
розміром 3 м х 5 м на своїй присадибній ділянці по вул. Адреса, 5;
1.6. Особі, 6 на добудову веранди розміром 2,7 м х 2,6 м на своїй
присадибній ділянці по вул. Адреса, 6.
2. Громадянам:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити повідомлення до інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області
про
початок виконання будівельних робіт.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 87
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу
на розміщення тимчасових
споруд
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Особи, 1,
проживає по вул. Адреса, 1, Особа, 2, проживає в с. Комсомольськ
Олевського району,
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. Надати дозвіл на розміщення тимчасових споруд:
1.1.

ФОП Особі, 1 по вул.
підприємницької діяльності;

1.2.

ФОП Особі, 2 по вул. Адреса, 3.

Адреса,

2

для

провадження

2. Термін розміщення
тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в
експлуатацію.
3. ФОП:
- виготовити паспорт прив’язки;
- заключити в місячний термін договір особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та трьома
квітниками біля тимчасової споруди;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди.

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична
особа-підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової
споруди.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 86
від 30 квітня 2014 року
Про виконання вимоги паспорту
прив’язки тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особа, 1, проживає
по вул. Адреса, 1 про виконання вимог паспорта прив’язки тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності, виданого 11.10.2013
року за № 25, 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. Ввести в експлуатацію тимчасові споруди по вул. Адреса, 3, згідно
вимог паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності від 09.12.2013 року № 29 виданого Особі,
1
2. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності по вулиці Адреса - 5 (п'ять) років з дня введення в експлуатацію.
3. ФОП :
-дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ та Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.
Олевськ;

- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасових споруд.
4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особапідприємець позбавляється дозволу на тимчасове користування земельною
ділянкою відповідно до договору особового строкового сервітуту.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 85
від 30 квітня 2014 року
Про надання дозволу на
збір вихідних даних
Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись ст. 30,
31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до
централізованого водопостачання:
1.1. Особі, 1 по вул. Адреса, 1;
1.2. Особі, 2 по вул. Адреса, 2;
1.3. Особі, 3 по вул. Адреса, 3;
1.4. Особі, 4 по вул. Адреса, 4;
1.5. Особі, 5 по вул. Адреса, 5.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 68
від 30 квітня 2014 року
Про надання матеріальної
допомоги
Розглянувши заяву громадянки , відповідні документи, керуючись ст.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Особі, 1 на лікування в Київському
центрі мікрохірургії ока в сумі 500 (п’ятсот) грн.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради
Дорош В.В. виділити кошти в сумі 500 (п’ятсот) грн. за рахунок
кошторисних призначень на 2014 рік.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 69
від 30 квітня 2014 року
Про надання матеріальної
допомоги на поховання
Розглянувши заяву про надання матеріальної допомоги на поховання
брата, який на день смерті ніде не працював, пенсії не отримував, на обліку
в центрі зайнятості не перебував, керуючись Постановою Кабінету Міністрів
України від 27.07.1996р. „Про розмір допомоги на поховання”, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Особі, 1 на поховання племінника
Особи, 2 в сумі 150 грн.
2. Завідуючій фінансово-господарським відділом міської ради Дорош
В.В. виділити кошти в сумі 150 (сто п’ятдесят) грн. з місцевого бюджету
в межах кошторисних призначень на 2014 рік.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 66
від 30 квітня 2014 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування Олевської міської ради від
30.04.2014 року щодо можливості позбавлення
батьківських прав Особи, 1
стосовно його малолітньої доньки

Розглянувши заяву громадянки, що проживає у м. Олевську по
вул. Адреса, 1, висновок органу опіки та піклування міської ради,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради
від 30 квітня 2014 року щодо можливості позбавлення батьківських
прав Особи, 1 стосовно його малолітньої доньки (додається).

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 65
від 30 квітня 2014 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування Олевської міської ради від
30.04.2014 року щодо можливості позбавлення
батьківських прав Особи, 1
стосовно його малолітнього сина

Розглянувши заяву громадянки, що проживає у м. Олевську по
вул. Адреса, 1, висновок органу опіки та піклування міської ради,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради
від 30 квітня 2014 року щодо можливості позбавлення батьківських
прав Особи, 1 стосовно його малолітнього сина (додається).

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 67
від 30 квітня 2014 року
Про затвердження
розпорядження
міського голови

Розглянувши розпорядження, що видавалося міським головою, у
зв’язку із виробничою необхідністю, у період між виконкомами,
виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Затвердити розпорядження міського голови № 56 «Про
відібрання малолітніх дітей у гр. Особи, 1» (додається).

Міський голова

А.В. Повар

