Зареєстровано членів виконкому - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 138
від 28 липня 2016 року
Про надання дозволу Особі, 1
на продаж ¼ частки житла від імені недієздатної особи
Особи, 2, 1961 р.н.
Розглянувши заяву Особи, 1, опікуна недієздатної особи Особи, 2, 1961
р.н., що є його матір'ю, надані документи, керуючись п. 4 частини “б” статті
34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 67, 71,
72 Цивільного кодексу України, пункту 4.7 Правил опіки та піклування,
затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я
України і Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999
№ 34/166/131/88, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Особі, 1 здійснити продаж від імені недієздатної особи
Особи, 2, 1961 р.н. належної їй ¼ частки квартири № 3 по вул. Адреса, 1 у
м. Олевську за умови дарування Особі, 2, 1961 р. н. не менше ¼ частки
житлового будинку по вул. Адреса, 22-а в селі Адреса_ Київської області.
2. Поставити до відома державні нотаріальні контори та приватних
нотаріусів здійснювати нотаріальні дії відповідно до даного рішення.
3. Зобов'язати опікуна Особи, 2 Особу, 1 оформити право власності на
об’єкти нерухомого майна в передбачений законом термін, а саме
упродовж трьох місяців, та надати органу опіки та піклування міської
ради копії відповідних документів, а в разі невиконання рішення втрачає
чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської
ради Саковець Л.В.
Міський голова
Голосували «За» - 15

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 139
від 28 липня 2016 року
Про надання матеріальної
допомоги громадянам міста
Розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги,
надані документи, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу:
1.1. Особі, 1 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 200,00
грн.;
1.2. Особі, 2 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 200,00
грн.;
1.3. Особі, 3 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 300,00
грн.;
1.4. Особі, 4 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 500,00
грн.;
1.5. Особі, 5 на лікування в сумі 1000,00 грн.;
1.6. Особі, 6 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 500,00
грн.;
1.7. Особі, 7 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 500,00
грн.;
1.8. Особі, 8 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 300,00
грн.;
1.9. Особі, 9 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 200,00
грн.;
1.10. Особі, 10 на лікування дружини в сумі 2000,00 грн.;
1.11. Особі, 11 на ліквідацію наслідків стихійного лиха в сумі 1500,00
грн.;
1.12. Особі, 12 на ремонт будинку в сумі 500,00 грн.;
1.13. Особі, 13 на відновлення будинку в результаті пожежі від
розряду блискавки в сумі 2000,00 грн.;
1.14. Особі, 14 на лікування в сумі 1000,00 грн.;
1.15. Особі, 15 на лікування в сумі 1000,00 грн.

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. виділити кошти згідно кошторисних призначень в сумі 11700,00
(одинадцять тисяч сімсот) грн.

Міський голова

Голосували «За» - 15

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 140
від 28 липня 2016 року
Про надання дозволу на
розміщення тимчасових споруд
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Особи, 1, проживає в м.
Олевську по вул. Адреса, 36, кв. 2, Особі, 2, проживає по вул. Адреса, 36-а,
Особі, 3, проживає по вул. Адреса, 32-а, Особі, 4, проживає по вул. Адреса, 3а, 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 на розміщення тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності:
1.1. ФОП Особі, 1 по вул. Свято-Воздвиженській;
1.2. ФОП Особі, 2 по вул. Пушкіна, 54;
1.3. ФОП Особі, 3 по вул. Пушкіна, 54;
1.4. ФОП Особі, 4 по вул. Московській, 3-а.
2. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності становить 3 (три) роки з дня введення в експлуатацію.
3. ФОП:
 виготовити паспорт прив’язки;
 дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська
та Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
 забезпечити облаштування прилеглої до тимчасової споруди території
двома або більше урнами та квітниками;
 здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території.
4. ФОП Особі, 1 заключити з Олевською міською радою договір сервітутного
землекористування земельної ділянки по вул. Свято-Воздвиженській.
5. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особапідприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди.
Міський голова
О.В. Омельчук

Голосували «За» - 16

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 141
від 28 липня 2016 року

Про надання дозволу
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Особи,1, проживає по
вул. Адреса, 1, Особі, 2, проживає смт Бучмани Олевського району, надані
документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл:
1.1. ФОП Осоьі, 1 на ремонт лотка відведення дощової води та на
прибирання масивів ґрунту для облаштування підпірної стінки по вул.
Привокзальній в районі берега річки Уборть.
1.2. ФОП Особі, 2 на спорудження відкритого накриття до кафе
орієнтовною площею 30 кв.м. по вул. Київській, 16 м. Олевськ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
містобудування та архітектури Пятницького В.Б.

Міський голова

Голосували «За» - 16

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 142
від 28 липня 2016 року
Про присвоєння
адресних номерів
Розглянувши заяви громадян, рішення 10 сесії Олевської міської ради VІІ
скликання від 11.07.2016 року № 163 «Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд», надані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти новий адресний номер житловому будинку по вул. Олексія
Опанасюка – вул. Олексія Опанасюка, 34 кв. 1, що знаходиться у
власності Особи, 1 та вул. Олексія Опанасюка, 34, кв. 2, що знаходиться у
власності Особи, 2.
2. Присвоїти новий адресний номер житловому будинку по вул. М.
Котляревського, 1 – вул. М. Котляревського, 1, кв. 1 та вул. М.
Котляревського, 1, кв. 2 що знаходиться у власності Особи, 3.
3. Присвоїти адресний номер житловому будинку по вул. Гагаріна –
Гагаріна, 2-а, що у власності Особи, 4.
4. Присвоїти адресний номер земельній ділянці по вул. Герцена – Герцена,
19-д кадастровий номер 1824455100:01:005:0061, що знаходиться у
власності Особи, 5.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В.

Міський голова
Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 143
від 28 липня 2016 року
Про встановлення тарифів на
послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення Олевському орендному
підприємству теплових мереж
Розглянувши подання адміністрації Олевського орендного підприємства
теплових мереж та надані ними розрахунки планової собівартості щодо
тарифів на комунальні послуги з водопостачання та водовідведення,
керуючись ст.ст. 7, 31, 32 Закону України „Про житлово-комунальні
послуги”, постановою Кабінету міністрів України від 01.06.2011р. № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги», п.2 ст.28 Закону України «Про
місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та враховуючи
всезагальне зростання цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали,
підвищення мінімального рівня заробітної плати та з метою забезпечення
економічного вирівнювання роботи Олевського орендного підприємства
теплових мереж, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Виключити з кошторису витрат на централізоване водопостачання та
водовідведення графу комунальні послуги, в зв'язку з відсутністю
підтверджуючих документів в розрахунках.
2. Встановити Олевському орендному підприємству теплових мереж тариф
на послуги з централізованого водопостачання, а саме:
- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3 – 27,76 грн.;
- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 – 30,59 грн.
- для споживачів ІІІ –ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м3 – 30,59
грн.
3. Встановити Олевському орендному підприємству теплових мереж тариф
на послуги з централізованого водовідведення, а саме:
- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3 –11,44 грн;
- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 – 13,28 грн;
- для споживачів ІІІ-ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м3 – 13,28
грн.

4. Проводити з міського бюджету покриття амортизаційних витрат та витрат
на виконання інвестиційної програми (розрахункового прибутку) Олевському
орендному підприємству для споживачів І групи послуг централізованого
водопостачання та водовідведення шляхом сплати їм робіт з відновлення та
придбання основних засобів.
5. Зобов’язати Олевське орендне підприємство теплових мереж проводити
своєчасне коригування тарифу на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення при зміні окремих складових економічно
обґрунтованих витрат, а саме: цін на енергоносії, паливно-мастильні
матеріали та з підвищенням заробітної плати.
6. З метою забезпечення стабілізації тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, адміністрації Олевського орендного
підприємства теплових мереж знайти можливості щодо зниження
собівартості надання послуг, щоквартально проводити аналіз фактичних
витрат.
7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету №
116 «Про погодження тарифу на комунальні послуги з водопостачання» від
05.05.2009 року , п.1.2, п.1.3 рішення виконавчого комітету № 268 «Про
погодження тарифів на житлово-комунальні послуги з тепло-водопостачання
та водовідведення» від 20.10.2008 року.
8. Відповідальному за випуск бюлетеня «Новини Олевська» опублікувати
дане рішення в бюлетені для
ознайомлення споживачів послуги
водопостачання та водовідведення з новими тарифами та розмістити дане
рішення на сайті Олевської міської ради.
9. Даний тариф застосувати не менше, ніж за 15 днів з дня повідомлення про
затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в
мережі Інтернет та на сайті Олевської міської ради olevsk-rada.gov.uа .
10. Міській раді звернутись до державної фінансової інспекції України в
Житомирській області про включення в план перевірки ІV кварталу 2016
року Олевського орендного підприємства теплових мереж щодо
підтвердження фактичних витрат при формування тарифу на централізоване
водопостачання та водовідведення.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В. та заввідділом фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В.

Міський голова
Голосували «За» - 15
«Утримались» - 1

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 144
від 28 липня 2016 року
Про надання дозволу на переведення
житлового приміщення в нежитлове
Розглянувши заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 19, с.
Покровське Олевського р-ну, Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 20, надані
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на переведення житлової квартири №1 в багатоповерховому
житловому будинку по вул. Івана Франка, 1 в м. Олевську в нежитлове
приміщення власником якого є Особа, 1.
2. Дати дозвіл на переведення житлової квартири №1 в багатоквартирному
житловому будинку по вул. Київській, 7 в м. Олевську в нежитлове
приміщення власником якого є Особа, 2.

Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 145
від 28 липня 2016 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 95 м. Олевськ,
Особи, 2, проживає по пров. Адреса, 5 м. Олевськ, надані документи,
керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу, Правилами обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Взяти на квартирний облік Особу, 1 та його сім’ю, що
складається з чотирьох чоловік та внести в списки на отримання житла до
першочергової черги, як учасника бойових дій.
2. Взяти на квартирний облік Особу, 2 та її сім’ю, що складається з трьох
чоловік та внести в списки на отримання житла до позачергової черги, як
особу, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи І категорії.
Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 146
від 28 липня 2016 року
Про надання дозволу на
збір вихідних даних
Розглянувши лист голови правління Олевської райспоживспілки
Сороки Ольги Іванівни, заяви громадян, мешканців багатоповерхового
житлового будинку № 17 м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ: Надати дозвіл на збір вихідних даних:
1.1. Олевській райспоживспілці на підключення адмінприміщення по
вул. Володимирській, 3 до централізованих систем водопостачання та
водовідведення.
1.2. Особі, 1
на підключення житлового будинку № 34 по вул.
Промисловій до централізованої системи водопостачання.
1.3. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 2 на підключення
житлового будинку № 22 по вул. Комарова до централізованих систем
водопостачання та водовідведення.
1.4. Особі, 3
на підключення житлового будинку № 40 по вул.
Промисловій до централізованих систем водопостачання та
водовідведення.
1.5. Особі, 4 на підключення кв. 3 житлового будинку № 3 по вул. Кн.
Ольги до централізованих систем водопостачання та водовідведення.
1.6. Мешканцям багатоповерхового житлового будинку № 17 по вул.
Енгельса
до
централізованих
систем
водопостачання
та
водовідведення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 147
від 28 липня 2016 року
Про надання дозволу
на зрізання аварійних дерев
в межах території міста
Розглянувши заяву директора Олевського РСТК ТСОУ Вербельчука
Руслана Володимировича, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від
01 серпня 2006 року №1045, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл дирекції Олевського РСТК ТСОУ на зрізання аварійного
стиглого дерева, яке досягло вікової межі, на прибудинковій території
Олевського РСТК ТСОУ по вул. Пушкіна, 7 м. Олевськ.
2. Заявникам провести зрізання дерев, забезпечивши техніку безпеки під
час виконання робіт.

Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 148
від 28 липня 2016 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул.
Привокзальній та Київській
Розглянувши заяви Особі, 1, проживає по вул. Адреса, 29 м. Олевськ,
Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 37 м. Олевськ, які здійснюють роздрібну
торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го скликання від 20.04.2010р.
«Про затвердження Положення про торгівлю з лотків у м. Олевськ»,
рішенням виконкому № 225 від 15.092010р. «Про затвердження місць для
роздрібної торгівлі в м. Олевськ», наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. N 369 «Правила
роботи дрібнороздрібної мережі», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити здійснення роздрібної торгівлі з лотків у відповідності до
укладених договорів тимчасової оренди земельних ділянок в період з
01.07.2016 р. по 30.12.2016 р. на відведеній території вулиць Київська
та Привокзальна приватним підприємцям:
- Особі, 1 для торгівлі овочами
- Особі, 2 для торгівлі хлібобулочними виробами.
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. Для торгівлі з лотків забороняється продаж продовольчих товарів,
якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і
правил, а також для додержання температурних режимів, умов
зберігання та продажу цих товарів;
4. Приватним підприємцям укласти угоду на санітарну очистку
відведеної території вулиць Київська та Привокзальна з фізичною
особою-підриємцем Бородавко В.О.

5. Заступнику міського голови Бідюку В.В. укласти договори на
тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями
згідно додатку 1.
6. Контроль за надходженням коштів у відповідності до укладених
договорів покласти на заввідділом фінансово-господарської діяльності
міської ради Дорош В.В.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.

Міський голова
Голосували «За» - 16
Не голосували 1

О. В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 149
від 28 липня 2016 року
Про надання дереву-довгожителю (дубу)
по вул. Свято-Миколаївській, 40 в м. Олевську
статусу природної пам’ятки місцевого значення
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши акт обстеження дерева (дуба) по вул. Свято-Миколаївській, 40,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення виконкому міської ради № 96 від 28.04.2016 року «Про розгляд
заяви громадян Бабича В.М., Ковальчука О.С.», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дереву-довгожителю (дубу), розташованому по вул. СвятоМиколаївській, 40 в м. Олевську статус природної пам’ятки місцевого
значення.
2. Відділу фінансово-господарської діяльності взяти на облік, як
природну пам’ятку місцевого значення дерево-довгожитель (дуб) по
вул. Свято-Миколаївській, 40 в м. Олевську.
3. Передбачити кошт з міського бюджету на проведення робіт по догляду
за деревом (дубом) по вул. Свято-Миколаївській, 40 в м. Олевську.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.

Міський голова
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О.В. Омельчук

