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УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 94
від 15 травня  2014 року

Про розгляд колективної заяви приватних
підприємців, мешканців міста та району, 
які здійснюють торгівлю з лотків по вул. 
Привокзальній та Київській

      Розглянувши депутатське звернення депутатів міської ради, колективну
заяву приватних підприємців, мешканців міста та району, які здійснюють
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній та Київській щодо надання дозволу
на торгівлю на вищевказаних вулицях, заслухавши інформацію заступника
міського голови Колбасюка В.В., керуючись ст. 30, ст. 31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Для більш об’єктивного розгляду та вирішення спірного питання щодо

заборони торгівлі на вулицях Привокзальній та Київській,  створити
комісію міської ради в складі:

Колбасюка В.В. -         заступника міського голови, голова комісії
Євдокимова С.М. -       депутат міської ради
Стадніка Р.П.  -            члена виконкому
Басюка В. Г. -               члена виконкому
Шусти А.М. -                члена виконкому
Пятницького В.Б. -      начальника відділу містобудування та архітектури
                                        міської ради, член виконкому міської ради
Ніколайчука В.П.  -        начальника відділу  містобудуван ня, архітектури та
житлово- комунального господарства Олевської райдержадміністрації (за
згодою)
Ніколайчука О.В. -        депутата міської ради (за згодою)
Кручко Г. Ю . -              депутата міської ради (за згодою)
Кузьмича С.В. -             приватний підприємець



2. До  своєї роботи  комісії залучати дільничних інспекторів,
представників засобів масової інформації.

3. У ході роботи комісії вивчити та розглянути наступні питання:
 додержання Правил торгівлі на ринку, затверджених міською

радою, санітарного стану та пожежної безпеки на ринку;
 вивчити правовстановлюючі документи Олевського кооперативного

ринку (майно, земельна ділянка, статут та ін.);
 вивчити проектну документацію Генерального плану забудови

ринку;
   додержання правил забудови ринку капітальними будівлями та

розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької
діяльності у відповідності до Генерального плану забудови ринку;

 додержання конституційних прав громадян міста та району щодо
здійснення торгівлі товарами власного виробництва на території
Олевського кооперативного ринку;

 вивчити питання доцільності повернення майна та земельної
ділянки Олевського кооперативного ринку Олевській
територіальній громаді.

4. Результати роботи комісії розглянути на наступному засіданні
виконавчого комітету міської ради.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського   голови Колбасюка В.В.

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 20
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РІШЕННЯ  № 95
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Про надання

матеріальної допомоги

  Розглянувши заяви громадян міста про ситуацію, яка склалася в
їх сім’ях по причині мобілізації до Збройних Сил України чоловіків,
синів м. Олевська, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Виділити матеріальну допомогу, по 500 (п’ятсот) грн. кожному,
сім’ям, чоловіки та діти яких були  мобілізовані до Збройних Сил
України. 

                          Міський голова    А.В. Повар
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