Зареєстровано членів виконкому - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 143
від 05 серпня 2015 року
Про видачу дублікату свідоцтва на право
власності на житлову квартиру за адресою:
м. Олевськ, вул. 40 років Перемоги, 2, кв. 27
Розглянувши заяву та надані документи гр. Особи, 1, проживає по вул.
Адреса, 1, щодо видачідублікату свідоцтва на право власності на житлову
квартиру за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1, виданого виконкомом
Олевської селищної ради 30.12.1998 р., в зв’язку із втратою оригіналу,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Видати дублікат свідоцтва на право приватної власності гр. Особі, 1 на
квартиру № -, що знаходиться в будинку № - по вулиці Адреса в місті
Олевську, Житомирської області в замін втраченого.
2. Рекомендувати гр. Особі, 1 звернутись в управління юстиції у Олевському
районі для вчинення відповідних дій у Єдиному державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно.

Міський голова

Голосували «За» - 16

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 144
від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Київській
Розглянувши заяву приватного підприємця Особи, 1, керуючись ст. 30, 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії
5-го скликання від 20.04.2010 року «Про затвердження Положення про
торгівлю з лотків у м. Олевськ», рішенням виконкому № 225 від 15.09.2010
року «Про затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити
Особі, 1 здійснювати роздрібну торгівлю з лотків у
відповідності до заключеного договору в період з 01.08.2015 р. по
31.12.2015 р. на відведеній території вулиці Київській.
2. Приватному
підприємцю дотримуватись 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. Приватному підприємцю укласти угоду на санітарну очистку відведеної
території на вулиці Київській з ПП Бородавкіним В.О.
4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договори на
тимчасову оренду земельної ділянки з приватним підприємцем.
5. Контроль за надходженням коштів, у відповідності до заключеного
договору, 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
Голосували «За» - 16

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 145
від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу
на продовження
діяльності торгової точки
Розглянувши
заяву
директора
приватного
підприємства
«Укрпалетсистем», надані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл ПП «Укрпалетсистем» на продовження діяльності торгової
точки по вул. Київській, 7-а, у власному приміщенні площею 214,6 кв.м., з
розпорядком роботи з 00-00 по 24-00, без перерви та вихідних.
2. ПП «Укрпалетсистем» 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.
3. Зобов’язати директора ПП «Укрпалетсистем» прилеглу до торгової
точки територію належним освітлення і урнами для сміття, контейнером
для зберігання твердих побутових відходів.
4. Попередити ПП «Укрпалетсистем» про відповідальність за порушення
Правил благоустрою міста.

Міський голова
Голосували «За» - 16
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РІШЕННЯ № 146
від 05 серпня 2015 року
Про створення комісії по обстеженню
об’єктів системи водопостачання,
розташованих по вул. Промисловій та
вул. Московській в м. Олевську
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши лист в.о. директора ДП «Олевськторф» Павлюка С.О.,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Створити робочу комісію по обстеженню об’єктів системи водопостачання,
розташованих по вул. Промисловій, вул. Московській в м. Олевську в складі:
1. Колбасюка Василя Васильовича - заступника міського голови.
2. Кручко Ганни Юзиківни – депутата міської ради (за згодою).
3. Панченка Олексія Анатолійовича – директора Олевського орендного
підприємства теплових мереж.
4. Павловського Анатолія Францовича - бухгалтера міської ради.
5. Головенка Олега Миколайовича – члена виконкому міської ради.

Міський голова
Голосували «За» - 16
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РІШЕННЯ № 140
від 05 серпня 2015 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи, 1, який проживає
по вул. Адреса, 1, гр. Особи, 2, яка проживає по вул. Адреса, 2, кв. 2,
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 сім'ю Особи, 1 в складі:
1. 1. Особа, 1, 1992 р.н.
- заявник
1.2. Особа, 2, 1996 р.н
- дружина
1.3. Особа, 3, 2015 р.н. - дочка
Сім'ю Особи, 1внести в списки на отримання житла до загальної черги.
2. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 2 в складі:
2.1. Особа, 2, 1978 р.н. - заявник
2.2. Особа, 3, 2004 р.н. - син
Сім'ю Особи, 2 внести в списки на отримання житла до загальної черги.

Міський голова

Голосували «За» - 16
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РІШЕННЯ № 124
від 05 серпня 2015 року
Про підготовку дошкільних навчальних
закладів м. Олевська до роботи в осінньозимовий період 2015-2016 рр.
Заслухавши інформацію
завідуючих дошкільними навчальними
закладами міста № 1, № 2, №,10, № 19, керуючись ст. 29, ст. 30, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти до відома інформацію завідуючих дошкільних навчальних закладів
№ 1, № 2, №,10, № 19 щодо підготовки ДНЗ м. Олевська до роботи в
осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.
2. Завідуючим дошкільними навчальними закладами № 1, № 2, № 10, № 13,
№ 19 провести роботи щодо перевірки та технічного обслуговування стану
електричних мереж будівель та електрообладнання дошкільних закладів.
3. Звернутись до начальника Олевського районного відділу освіти Олевської
райдержадміністрації Левченка В.П. щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності завідуючої ДНЗ № 13 Ратушинської Л.С. за ненадання звіту
виконкому ради щодо підготовки ДНЗ № 13 до роботи в осінньо-зимовий
період, фінансово-господарського стану та матеріально-технічного
забезпечення закладу, що передбачено відповідними пунктами Статуту.

Міський голова
Голосували «За» - 16
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РІШЕННЯ № 141
від 05 серпня 2015 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 в яких
відпали підстави для надання іншого жилого приміщення, 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 Павлушенка Анатолія Дмитровича в зв’язку зі
смертю особи, яка перебувала на обліку на покращення житлових умов
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
Голосували «За» - 16
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РІШЕННЯ № 147
від 05 серпня 2015 року
Про облаштування дорожньої розмітки
та встановлення дорожніх знаків по вул.
Володимирській в м. Олевську
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
врахувавши звернення мешканців багатоповерхових житлових будинків № 4,
№ 6 по вул. Володимирській в м. Олевську щодо облаштування дорожньої
розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул. Володимирській біля даних
будинків, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити схему розташування пішохідного переходу та встановити
відповідні дорожні знаки в районі багатоповерхових житлових будинків № 4,
№ 6 по вул. Володимирській в м. Олевську.
2. Контроль за виконанням робіт по облаштуванню дорожньої розмітки та
встановлення дорожніх знаків по вул. Володимирській покласти на
заступника міського голови Мельника С.В.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 16
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РІШЕННЯ № 139
від 05 серпня 2015 року
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Олевської міської ради
№ 97 від 02.06.2015р. «Про передачу квартир/
будинків у приватну власність окремим
громадянам міста»
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
Василя Васильовича, розглянувши заяву громадян, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 р.
№396, листом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 04.10.2002 р. N 4/2-696 «Щодо приватизації житла, отриманого в порядку
поліпшення житлових умов, за рахунок залишків житлових чеків, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради
№ 97 від 02.06.2015р. «Про передачу квартир (будинків) у приватну
власність окремим громадянам міста» шляхом доповнення даного рішення
п.п. 1.1. та п.п.1. 2., а саме::
п.п.1.1. Затвердити розрахунок вартості надлишкової загальної площі
будинку № 8-а по вулиці Адрсеа, в м. Олевську, що приватизується,
(додаток 4);
п.п.1.2. Сплатити Особі, 1, кошти в розмірі 8,44 грн. за надлишок
загальної площі на відповідний рахунок міської ради.
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РІШЕННЯ № 142
від 05 серпня 2015 року
Про актуалізацію даних щодо осіб,
які перебувають на квартирному обліку
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши надані документи громадян, керуючись ст. 30 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 36 Житлового кодексу, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в п. 13 додатку 3 рішення виконкому Олевської міської ради
№ 51 від 03.03.2015 року «Про затвердження квартирної черги громадян, що
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із зміною прізвища.
2. Внести зміни в п. 40 додатку 1 рішення виконкому Олевської міської ради
№ 51 від 03.03.2015 року «Про затвердження квартирної черги громадян, що
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із зміною прізвища.
3. Внести зміни в п. 4 додатку 2 рішення виконкому Олевської міської ради
№ 51 від 03.03.2015р. «Про затвердження квартирної черги громадян, що
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із зміною складу сім'ї заявника.
4. Внести зміни в п. 32 додатку 3 рішення виконкому Олевської міської ради
№ 51 від 03.03.2015р. «Про затвердження квартирної черги громадян, що
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із зміною складу сім'ї заявника.
5. Внести зміни в п. 22 додатку 3 рішення виконкому Олевської міської ради
№ 51 від 03.03.2015 року «Про затвердження квартирної черги громадян, що

перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із технічною помилкою написання по батькові.
6. Внести зміни в п. 57 додатку 3 рішення виконкому Олевської міської ради
№ 51 від 03.03. 2015 року «Про затвердження квартирної черги громадян, що
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із зміною складу сім'ї заявника.
7. Внести зміни в п. 3 рішення виконкому Олевської міської ради № 78 від
05.05. 2015 року «Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують
поліпшення житлових умов», а саме:Особу, 1внести до загальної черги
громадян, що перебувають на обліку у зв’язку із відсутністю підстави для
зарахування в першочергову чергу квартирного обліку.
8. Внести зміни в п. 5 додатку 1 рішення виконкому Олевської міської ради №
51 від 03.03. 2015 року «Про затвердження квартирної черги громадян, що
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов»,
у зв’язку із зміною складу сім'ї заявника.
9. Спеціалісту міської ради Русин Т.Г. внести відповідні зміни в облікову
документацію.
Міський голова

Голосували «За» - 16

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 131
від 05 серпня 2015 року
Про затвердження розпоряджень
міського голови
Розглянувши розпорядження, що видавалися міським головою у зв’язку
з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
Затвердити розпорядження міського голови:
- № 69-а від 16.07.2015 року «Про надання матеріальної допомоги»;
- № 70 від 27.07.2015 року «Про відзначення ювіляра».
Міський голова

Голосували «За» - 16

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 132
від 05 серпня 2015 року
Про встановлення тарифів на
послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій
Розглянувши звернення директора Олевського орендного підприємства
теплових мереж Панченка О.А., розрахунки економічно обґрунтованих
витрат на надання послуг, з метою забезпечення належного санітарногігієнічного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій,
керуючись, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. N
869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги”, Законом України “Про житлово-комунальні послуги”,
статтею 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити Олевському орендному підприємству
теплових мереж
побудинковий тариф на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій згідно з додатком 1.
2. Встановити структуру, перелік та періодичність надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з додатком 2.
3. Олевському орендному підприємству теплових мереж через засоби
масової інформації довести дане рішення до відома споживачів.
4. Дане рішення набирає чинності не раніше ніж через 15 днів після
повідомлення споживачів.
5. Виконавцю послуг орендному підприємству теплових мереж:
5.1 Вартість додаткових послуг (робіт), що можуть надаватися населенню
житлово-експлуатаційним підприємством (крім передбачених вказаним

переліком житлових послуг), визначати на договірних засадах
калькуляції підприємства.

згідно

5.2. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи щодо положень цього
рішення та інформування населення про розмір тарифів для кожного
конкретного будинку.
5.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед жителів
багатоквартирних будинків щодо необхідності створення ОСББ.
5.4. Забезпечити укладання/переукладання договорів зі Споживачами про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
відповідно до положень цього рішення.
5.5. У разі відсутності технічної можливості надання окремих послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій здійснювати
перерахунки побудинкового тарифу шляхом його зменшення на тариф
відповідної послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій до моменту відновлення надання відповідної послуги.
5.5. Олевському ОП Теплових мереж рекомендується розробити та
включити у тариф на утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій послугу з прибирання прибудинкових територій.
6. Виконавчому комітету Олевської міської ради:
6.1 Забезпечити контроль за якістю надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій Виконавцями, незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форми власності.
62 Запровадити дієвий механізм контролю за фактичними обсягами
надання Виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій з залученням Споживачів.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Мельника С.В.
Міський голова

Голосували «За» - 15
«Проти» - 1

А.В.Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 128
від 05 серпня 2015 року
Про представлення до звання
«Мати-героїня»
Розглянувши подані документи Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,
керуючись п. 12 розділу 3 Положення про почесні звання затвердженого
Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, виконком
міської ради
ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом
присвоєння почесного звання „Мати-героїня” Особі, 1.

Міський голова

України

А.В. Повар

про

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 133
від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу на
розміщення дитячих електромобілів
Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Особи, 1, проживає по
вул. Адреса, 1, надані документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ: Надати дозвіл Особі, 1 на надання послуг у сфері організації
відпочинку, а саме: прокат дитячих електромобілів, на площі Соборній м.
Олевська у весняно-осінній період з 10.00 год. до 21.00 год.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 134
від 05 серпня 2015 року
Про присвоєння
юридичних адрес
Розглянувши заяви громадян, надані документи, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ: Присвоїти юридичні адреси:
1. Будівлі магазину по вул. Адреса, 3 – Адреса, 3-А розміщеного на
приватизованій земельній ділянці, що належить на праві приватної
власності Особі, 1
2. Будинку 24 по вулиці Адреса у зв’язку з розподілом будинку, а саме:
- Адреса, 24 - В, частина будинку що належить Особі, 2;
- Адреса, 24 - Г, частина будинку що належить Особі, 3.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 138
від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель
та споруд
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по пров. Адреса, 1, надані
документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Особі, 1 на реконструкцію житлового будинку (добудова
житлових та підсобних приміщень розміром 3,6м х 12,2м) будівництво
літньої кухні розміром 4,35м х 7,2м, перебудови сараю з гаражем розміром
11м х 7,6м на власній присадибній ділянці по пров. Адреса, 1.
2. Громадянину:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

- направити повідомлення до інспекції державного
будівельного контролю у Житомирській області
будівельних робіт.

Міський голова

архітектурнопро початок виконання

А.В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 136
від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу
на розміщення тимчасових
споруд
Розглянувши заяви директора приватного підприємства «Дента-ЛІС»
Лисицького Сергія Івановича, проживає по вул. Адреса, 1, ФОП Ковальчука
Назара Володимировича, проживає по вул. Адреса, 2, надані документи,
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:

Директору
приватного
підприємства
«Дента-ЛІС»
Лисицькому С. І. на розміщення тимчасових споруд (торгівельного
павільйону та громадського туалету) для провадження підприємницької
діяльності по вул. Привокзальній.
1.1.

Фізичній особі-підприємцю Ковальчуку Н.В. на розміщення
тимчасової споруди («CoffeMallka») по вул. Київській.
1.2.

Термін розміщення
тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в
експлуатацію.
3. Директору приватного підприємства «Дента-ЛІC» Лисицькому С.І.,
фізичній особі підприємцю Ковальчуку Н.В.:
- виготовити паспорт прив’язки;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та квітниками;
- 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.
2.

Міський голова
Голосували «За» - 16

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 135
від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу
на розміщення реклами
Розглянувши заяву та надані документи Особи, 1, проживає по вул.
Адреса, 1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», Правилами благоустрою території міста Олевська, виконком міської
ради
ВИРІШИВ: Відмовити Особі, 1 у надані дозволу на розміщення рекламних
щитів в м. Олевську по вулицях, у зв’язку із невідповідністю запропонованих
ескізів вимогам Правил благоустрою території міста Олевська (розділ 5.10).

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 126
від 05 серпня 2015 року
Про розгляд і затвердження
клопотання до Олевського
районного суду Житомирської
області про призначення опікуна

Розглянувши клопотання органу опіки та піклування про можливість
призначення Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, опікуном над дочкою
зваживши на те, що Пархомець Микола Іванович на даний час без жодного
примусу та виключно із власного бажання опікується Особо, 2, яка є його
дочкою, врахувавши те, що опікун призначається переважно з осіб, які
перебувають у сімейних, родинних відносинах, керуючись ст. 60 ЦК України,
п. 4 ст. 63 ЦК України, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити клопотання до Олевського районного суду про можливість
призначення опікуном Особу, 1 над Особою, 2, (додається).

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 127
від 05 серпня 2015 року
Про розгляд і затвердження
клопотання до Олевського
районного суду Житомирської
області про призначення опікуна

Розглянувши клопотання органу опіки та піклування про можливість
призначення Особи, 1, над дочкою Особо, 2, 21.05.1984 року народження,
зваживши на те, що Особа, 1 на даний час без жодного примусу та виключно
із власного бажання опікується Особою, 2, яка є її дочкою, врахувавши те, що
опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних,
родинних відносинах, керуючись ст. 60 ЦК України, п. 4 ст. 63 ЦК України,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити клопотання до Олевського районного суду про можливість
призначення опікуном Особу, 1 над Особою, 2 (додається).

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 125
від 05 серпня 2015 року
Про затвердження висновку органу

опіки та піклування від 05.08.2015 року
щодо надання дозволу Особі, 1
на вчинення договору про розподіл/виділення часток
житлового будинку по пров. Адреса, 5 в натурі
від імені малолітньої дитини
Розглянувши висновок органу опіки та піклування від 05.08.2015 року
про надання дозволу Особі, 1 на вчинення договору про розподіл/виділення
часток житлового будинку по пров. Адреса, 1 в натурі від імені малолітньої
дитини, відповідно до свідоцтва про право власності на житло № 1023 Особа, ,
Особа, 2, Особа, 3 мають по 1/3 частки на будинок по пров. Адреса, 5, керуючись
ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», виконком міської ради
ВИРІШИВ: Затвердити висновок органу опіки та піклування від 05.08.2015 року
про надання дозволу Особі, 1 діяти від імені Особи, 3 при укладанні договору
щодо розподілу/виділення часток житлового будинку в натурі по пров. Адреса, 5 за
умови отримання малолітнім не менше 1/3 частини квадратних метрів житла, що
буде виділятися.

Міський голова

А. В. Повар

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 130
від 05 серпня 2015 року
Про надання матеріальної
допомоги громадянам міста
Розглянувши заяви громадян, надані документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу:
1.1.
Особі, 1 у зв’язку із складним матеріальним становищем в сумі
1000,00 грн.;
1.2.
Особі, 2 у зв’язку з пожежею літньої кухні в сумі 500,00 грн.
1.3.
Особі, 3 у зв’язку з онкозахворюванням сина Михалкова С.А. в
сумі 1000,00 грн.;
1.1.
Особі, 4 у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході
України в сумі 500,00 грн.
2.
Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. виділити кошти з міського бюджету в межах кошторисних призначень на
2015 рік.

Міський голова

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 137

від 05 серпня 2015 року
Про надання дозволу на
збір вихідних даних
Розглянувши заяви громадян, надані документи, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на підключення до централізованого водопостачання та
водовідведення.
Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 148
Про розгляд заяви Голови правління
громадської організації "Олевська
правозахисна група" Левчука М. І.
Розглянувши заяву голови правління громадської організації «Олевська
правозахисна група» Левчука Мирослава Івановича, заслухавши інформацію
секретаря міської ради Євдокимова Сергія Михайловича, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із тим, що
задоволення заяви Левчука М. І. призведе до порушення законодавства
України, а саме Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Відмовити Левчуку М. І. у задоволенні заяви від 15.07.2015 року № 366 про
проведення зборів.

Міський голова
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