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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  № 120 

від 30 червня  2016 року 

 

Про розгляд і затвердження 

подання до Олевського  

районного суду Житомирської  

області про призначення опікуна 

 

 Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення Особи, 1, 01.07.1970 року народження,  проживає в м. Адреса, 1 

опікуном над Особою, 2, , зваживши на те, що Особа, 1 на даний час без 

жодного примусу та виключно із власного бажання опікується Особою, 2, яка 

є її сестрою, враховуючи те, що опікун призначається переважно з осіб, які 

перебувають у сімейних, родинних відносинах та взявши до уваги 

рекомендацію Опікунської ради від 24.06.2016 року, керуючись ст. 60 ЦК 

України, п. 4 ст. 63 ЦК України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення опікуном Особи, 1 над Особою, 2 (додається). 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 
 

 

 

 

 

Голосували «За» - 16 

                                                                    



 

                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 121 

від 30 червня  2016 року 

 

Про розгляд заяви громадянина 

Васильчука І.М.  

 

 Розглянувши заяву громадина Особи, 1, проживає у м. Олевську по 

вул. Адреса, 11 з проханням допомогти у вирішенні питання усунення 

перешкод у спілкуванні з дочкою, враховуючи рекомендацію Опікунської 

ради від 24.06.2016 року, керуючись ст. 157 Сімейного кодексу України, ст. 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Звернутись до органу опіки та піклування міста Адреса, 1 з проханням 

допомогти у вирішенні питання усунення перешкод у спілкуванні 

громадянина України жителя м. Олевськ Житомирської області зі 

своєю малолітньою дочкою  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 

міської ради Саковець Л.В. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

                                                                        



 

 

                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 122 

від 30 червня  2016 року 

 

Про розгляд заяви Особи, 1 щодо надання дозволу  

на відчуження майна недієздатної особи  

 

Розглянувши заяву Особи, 1 проживає по вул. Адреса, 1, опікуна 

недієздатної особи, 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. Відмовити в наданні дозволу Особі, 1 на відчуження ¼  частки квартири № 

3 по вул. Адреса, що у власності недієздатної Особи, 2.  

2. Надати Особі, 1 до  виконавчого комітету Олевської міської ради 

підтверджуючі документи щодо права власності на нове майно 

недієздатної Особи  в разі продажу ¼  частки квартири № 3 по вул. Адреса, 

що у власності Особи, 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Саковець Л.В. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 123 

від 30 червня  2016 року 

 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста 

 

Розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги, 

заяви громадян про надання матеріальної допомоги на поховання громадян,  

які на день смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в 

центрі зайнятості не перебували, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», виконком 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу: 

1.1. Особі, 1 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн.; 

1.2. Особі, 2 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн.; 

1.3. Особі, 3 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн.; 

1.4. Особі, 4  на лікування захворювання очей в сумі 1000,00 грн.; 

1.5. Особі, 5 на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.6. Особі, 6 у зв’язку з пожежею, що призвела до втрати майна в 

сумі 2000,00 грн.; 

1.7. Особі, 7  у зв’язку з пожежею, що призвела до втрати майна в 

сумі 2000,00 грн.; 

1.8. Особі, 8  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.9. Особі, 9  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.10. Особі, 10 на поховання батька в сумі 300,00 грн.; 

1.11. Особі, 11  на поховання сина в сумі 300,00 грн. 

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош 

В.В.  виділити кошти згідно кошторисних призначень в сумі 10900,00 

(десять тисяч дев’ятсот) грн. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 
Голосували «За» - 16 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 124 

від 30 червня  2016 року 

 

Про скасування  

заборгованості по ДНЗ № 10 

«Струмочок» 

 

 

 Розглянувши лист-прохання завідувачки ДНЗ № 10 «Струмочок» 

Ковальчук Ніни Степанівни щодо скасування заборгованості за харчування 

дитини, 2010 р.н. та враховуючи, що сім'я Особи, 1 знаходиться на обліку 

сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Скасувати заборгованість по ДНЗ № 10 «Струмочок» за харчування 

дитини, 2010 р.н. в сумі 116,87 грн. за рахунок кошторисних призначень 

міського бюджету. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 125 

від 30 червня  2016 року 

 

Про затвердження розпорядження 

міського голови №88 від 13.06.2016 року 

«Про нагородження кращих медичних  

працівників» 

 

 Розглянувши розпорядження міського голови №88 від 13.06.2016 року 

«Про нагородження кращих медичних працівників», що видавалося міським 

головою у зв’язку з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

Затвердити розпорядження міського голови №88 від 13.06.2016 року «Про 

нагородження кращих медичних працівників», додається. 

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

 

від 13.06.2016 № 88 

Про нагородження кращих  

медичних працівників та  

окремих колективів Олевської ЦРЛ 

 

 За сумлінне виконання професійних обов’язків та з нагоди Дня медичного 

працівника: 

1. Нагородити  грамотою та грошовою премією по 200 (двісті) гривень 

кожному: 

1.1. Бакаєву Оксану Жанівну -  лікаря-терапевта.  

1.2. Ковальчук Альону Валеріївну – лікаря-фтизіатра. 

1.3. Сороку Наталію Іванівну – медичну сестру поліклінічного відділення. 

1.4. Шибецьку Катерину Михайлівну – фельдшера-лаборанта. 

1.5. Горпиніч Любов Сергіївну – молодшу медичну сестру автоклаву. 

1.6. Дудко Жанну Дмитрівну – сімейного лікаря Олевського ЦПМСД. 

1.7. Чистякову Наталію Адамівну – медичну сестру Олевського ЦПМСД. 

1.8. Самойленко Людмилу Вікторівну – лікаря-педіатра Олевського ЦПМСД. 

1.9. Курильчук Світлану Володимирівну - сімейного лікаря Олевського 

ЦПМСД 

1.10. Сахнюк Людмилу Петрівну – медреєстратора Олевського ЦПМСД. 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності міської ради Дорош В.В. 

виділити кошти  в сумі 2000,00 грн. (дві тисячі) грн. за рахунок бюджетних 

призначень. 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконкому. 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 

Голосували «За» - 16 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 126 

від 30 червня  2016 року 

 

Про надання дозволу на  

розміщення тимчасової споруди 

Розглянувши заяву директора ПАТ «Побутпослуги» Пилипчука 

Віктора Івановича, зареєстрованого по вул. Привокзальній, 8, м. Олевськ, 

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 ПАТ «Побутпослуги» на розміщення тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Привокзальній, 8. 

2. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з дня введення в експлуатацію. 

3.  Дирекції ПАТ «Побутпослуги»  

 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.  У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особа-

підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 16 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 127 

від 30 червня  2016 року 

 

Про затвердження плану роботи  

виконавчого комітету Олевської  

міської ради на ІІ півріччя 2016 року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого апаратом 

виконавчого комітету Олевської міської ради Русина Юрія Григоровича про 

план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 2016 року, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконкому міської ради на ІІ півріччя 2016 року 

(додається). 

2. Доручити міському голові вносити зміни та доповнення, розглядати 

питання щодо делегованих та самоврядних повноважень, визначені ст. ст. 

27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в процесі 

роботи та в  разі потреби. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого апаратом 

виконавчого комітету Олевської міської ради Русина Ю.Г.  

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи виконавчого комітету Олевської 

міської ради на ІІ-е півріччя 2016 року 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

1 Питання для внесення на розгляд засідань виконкому міської ради 

1.1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 

року 

Липень   Дорош В.В 

1.2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І-

ше півріччя 2016 року. 

Липень Русин Ю.Г. 

1.3 Про погодження розміщення зовнішньої реклами При потребі Бідюк В.В. 

1.4. Про виконання Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» по проведенню 

осіннього призову в 2016 році    

Жовтень Колбасюк В.В. 

1.5. Про санітарний стан міста та вивезення ТПВ Серпень Колбасюк В.В. 

1.6. Про роботу ринку міста  Вересень  Колбасюк В.В. 

1.7. Про виконання міського бюджету за ІІ квартал 2016 

року 

Жовтень Дорош В.В. 

 

1.8. Про стан оренди комунального майна та сплати за 

нього 

Жовтень Колбасюк В.В 

1.9. Про надання дозволів на кронування та видалення 

дерев 

При потребі Колбасюк В.В. 

1.10. Про забезпечення надходжень до міського бюджету Щоквартально Дорош В.В. 

1.11. Про проведення перевірок законності встановлення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності  

Щоквартально  Бідюк В.В. 

1.12. Про роботу  дошкільних навчальних закладів Щоквартально Дорош В.В. 

1.13. Зустріч з головами вуличних комітетів з питання 

благоустрою, наведення санітарного порядку в місті 

Щоквартально  Колбасюк В.В. 

 

1.14. Аналіз стану погашення заборгованості населення за 

надані житлово-комунальні послуги 

Щоквартально Колбасюк В.В. 

 



1.15. Контроль за умовами утримання та виховання дітей в 

сім’ях опікунів, прийомних сім’ях  та сім'ях, що 

опинились в складних  життєвих обставинах 

Постійно  Саковець Л.В 

1.16. Здійснення підготовки та організації проведення  

конкурсів оренди   комунального майна 

При потребі Колбасюк В.В. 

 2. Контрольна діяльність 

2.1. Проведення цільових та комплексних перевірок 

стану виконання рішень виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, доручень міського 

голови, здійснення оцінки їх виконання 

Щомісячно  Русин Ю.Г. 

2.2. Аналіз стану виконавчої дисципліни у апараті 

виконавчого комітету  

Щомісячно  Русин Ю.Г. 

2.3. Забезпечення використання автоматизованої системи 

контролю «Електронний документообіг» в апараті 

міської ради 

Постійно Русин Ю.Г. 

2.4. Забезпечення проведення конкурсною комісією 

іспитів при прийомі на службу до органу місцевого 

самоврядування 

За наявності 

вакансії 

Біленець Н.І. 

 3. Організація проведення державних, професійних свят та інших заходів  

3.1 Відзначення 75-ої річниці Олевської республіки 

 
серпень Колбасюк В.В 

3.2 День Прапора 23 серпня Колбасюк В.В 

3.3 День незалежності України 24 серпня Колбасюк В.В 

3.4 День знань 01 вересня Колбасюк В.В 

3.5 День працівників освіти 02 жовтня Колбасюк В.В. 

3.6 День Збройних сил України 06 грудня Колбасюк В.В. 

3.7 День захисника України 14 грудня Колбасюк В.В. 

3.8 День вшанування учасників Чорнобильської трагедії 14 грудня Колбасюк В.В. 

3.9. День Святого Миколая,   

 

Новий рік 

19 грудня 

31 грудня 

Колбасюк В.В. 

 

Керуючий справами                                                                       Ю.Г.Русин 

Голосували «За» - 16 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 128 

від 30 червня  2016 року 

 

Про актуалізацію даних щодо  осіб,  

які перебувають на квартирному обліку 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши надані документи, керуючись  ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Житлового кодексу,  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни в рішення виконкому Олевської міської ради № 13 від 

27.10.2010 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов», у зв’язку із зміною прізвища заявника  

2. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  № 27 від 

12.02.1991 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною прізвища 

члена сім'ї  дочки. 

3. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  № 50 від 

11.04.1995 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною складу  

сім'ї  заявника.  

4.  Працівнику міської ради Налапко О.В. внести відповідні зміни до  

облікової документації. 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 129 

від 30 червня  2016 року 

 

Про взяття на облік  

безхазяйного нерухомого 

майна на території м. Олевська 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 

Васильовича про перебування на території Олевської територіальної громади 

безхазяйного нерухомого майна, а саме: незавершеного капітального 

будівництва навчальних корпусів ДНЗ «Олевський професійний ліцей» по 

вул. 40 років Перемоги,  в м. Олевську, керуючись п.п. 9, 10 ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 335 Цивільного 

кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 1. Взяти на облік Олевської територіальної громади,  незавершене капітальне 

будівництво по вул. 40 років Перемоги, 1 як безхазяйне майно,  з метою 

встановлення в подальшому власника цього майна та не допущення його 

знищення, так як даний об’єкт не будується (початок будівництва 1991 р., 

готовність 5%) та знаходиться в аварійному стані. 

2. Головному спеціалісту-юрисконсульту виконавчого апарату міської ради 

Тимошенко Олені Петрівні: 

- звернутись до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно із заявою про реєстрацію незавершеного капітального будівництва 

навчальних корпусів ДНЗ «Олевський професійний ліцей» по вул. 40 років 

Перемоги в м. Олевську як безхазяйного майна;  

-  зробити оголошення у засобах масової інформації про реєстрацію 

безхазяйного нерухомого майна - незавершеного капітального будівництва 

навчальних корпусів ДНЗ «Олевський професійний ліцей» по вул. 40 років 

Перемоги в м. Олевську.  

3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова                                                                 О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 16 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 130 

від 30 червня  2016 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви  громадян, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на збір вихідних даних на підключення житлового 

будинку № 3 по пров. Адреса в м. Олевську до централізованої системи 

водопостачання. 

2. Надати дозвіл Особі, 2  на збір вихідних даних на підключення  житлової 

квартири №41 по вул. Адреса, 4 в м. Олевську до централізованої системи 

водопостачання. 

3. Надати дозвіл Особі, 3 на збір вихідних даних на підключення тимчасової 

споруди для здійснення підприємницької діяльності по вул. Княгині 

Ольги в м. Олевську до централізованої системи водопостачання та 

водовідведення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 131 

від 30 червня  2016 року 

 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, що перебувають на обліку 

з покращення житлових умов 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 

Васильовича про перебування на квартирному обліку громадян міста 

Олевська, 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 осіб, згідно додатку, які поліпшили житлові 

умови, внаслідок  чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення, не провели поновлення облікових документів та не пройшли 

перереєстрацію,  не зареєстровані на території міста. 

 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                                                                 О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 132 

 

від 30 червня  2016 року 

 

Про надання  дозволу на роздрібну 

торгівлю з лотків по вул. Привокзальній 

та Київській 

 

Розглянувши заяви приватних підприємців, згідно додатку, які 

здійснюють роздрібну торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії V-го 

скликання від 20.04.2010р. «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», наказом 

Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 

р. №369 «Правила роботи дрібнороздрібної мережі», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Дозволити приватним підприємцям, згідно додатку, 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 Київської та Привокзальної. 

2. Заборонити торгівлю з лотків приватним підприємцям Кисельовій Р.О. та 

Гергало Л.В у зв'язку з відсутністю дозвільних документів управління 

держпродспоживслужби в Олевському районі. 

3. Приватним підприємцям, згідно додатку, 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». 

4. 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. 

5. ФОП Бородавкіну В.О. облаштувати місце збору твердих побутових 

відходів та збільшити періодичність їх вивезення.  

6. Створити комісію по перевірці дотримання Правил торгівлі по вул. 

Київській та вул. Привокзальній у складі: 

Колбасюк В.В. – заступник міського голови, голова комісії. 



Козловець Л.А. – начальник управління держпродспоживслужби в 

Олевському районі (за згодою). 

Макарчук О.К. – старший дільничний інспектор Олевського ВП (за 

згодою). 

Розе О. Р. – директор Олевського кооперативного ринку (за згодою). 

7. Заступнику міського голови Бідюку В.В. укласти договори сервітуту на 

оренду земельних ділянок з приватними підприємцями, згідно додатку.  

8. Контроль за надходженням коштів у відповідності до укладених 

договорів покласти на заввідділом фінансово-господарської діяльності 

міської ради Дорош В.В. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови   Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова                                                                      О. В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконкому «Про 

надання дозволу на роздрібну 

торгівлю з Київській» 

 

№ 

торго

вого 

місця 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

фізичної особи-підприємця 

 

Примітка 

1 Цурська Олена Михайлівна Вул. Привокзальна    

4 Рубанська Світлана Петрівна Вул. Привокзальна    

10 Кисельова Раїса Олексіївна Вул. Привокзальна     

9 Суховецька Галина Степанівна Вул. Привокзальна     

11,12 Шмат Юрій Іванович Вул. Привокзальна  

6 Марчук Марія Іванівна Вул. Привокзальна     

2 Гур’єв Сергій Володимирович Вул. Привокзальна      

 Котик Світлана Анатоліївна Вул. Київська 

 Діанов Володимир Германович Вул. Київська 

3 Гергало Людмила Василівна Вул. Привокзальна 

 Басюк Петро Миколайович Вул. Київська 

8 Боброва Оксана Вікторівна Вул. Привокзальна 

17.18 Бузила Рагім Євдокимович Вул. Привокзальна 

15 Мельник Анатолій Миколайович Вул. Привокзальна 

16 Лозко Тетяна Іванівна Вул. Привокзальна 

13,14 Федорчук Катерина Хомівна Вул. Привокзальна 

19 Бовсуновська Ніна Петрівна Вул. Привокзальна 

5 Тимощук Ольга Вікторівна  Вул. Привокзальна 

 Івашина Ірина Миколаївна Вул. Київська 

 Муравський М.В. Вул. Київська 

 Тищенко Людмила Іванівна Вул. Київська 

23 Бондар Сергій Анатолійович Вул. Привокзальна 
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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  № 133 

 

від 30 червня  2016 року 

 

Про надання дозволу на переведення 

житлового приміщення в нежитлове 

 

 Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 2, надані 

документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  Дати дозвіл на переведення житлової квартири №2 в 

багатоповерховому будинку по вул. Адреса, 3 в м. Олевську в нежитлове 

приміщення, власником якого є Особа, 1. 

 

 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 134 

від 30 червня  2016 року 

 

Про формування  

житлового фонду соціального  

призначення в м. Олевську  

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

керуючись ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.07. 2008 № 682 «Деякі питання 

реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», з 

метою забезпечення реалізації державної політики з питань формування і 

утримання житлового фонду соціального призначення та забезпечення 

конституційного права соціально незахищених верств населення м. Олевська 

на отримання житла, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

  1. Віднести до житлового фонду соціального призначення житлову квартиру 

№ 10 в багатоповерховому  житловому будинку № 12 по вул. Герцена в м. 

Олевську. 

  2.  Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести квартиру №10 по 

вул. Герцена, 12 до облікової документації соціального житлового фонду 

міської ради.  

 

 

Міський голова     О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 135 

 

від 30 червня  2016 року 

 

Про санітарно-епідемічний стан 

 р. Уборть в м. Олевську 

 

 Розглянувши лист завідувачки Олевським міжрайонним відділом 

Житомирського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби 

України Пекар Л.В. про стан води в р. Уборть в м. Олевську, керуючись ст. 3 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію завідувачки Олевським міжрайонним відділом 

Житомирського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби 

України Пекар Л.В. взяти до відома.  

2. Рекомендувати жителям міста Олевська утриматись від купання в 

р.Уборть. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 136 

 

 

від 30 червня  2016 року 

 

Про перейменування Олевського дошкільного  

навчального закладу № 19 «Сонечко» на  

Олевський центр розвитку дитини №19 «Сонечко»  

та затвердження Статуту Олевського  

центру розвитку дитини № 19 «Сонечко» 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. 

про перейменування Олевського дошкільного навчального закладу № 19 

«Сонечко» в  Олевський дошкільний навчальний заклад-центр розвитку 

дитини №19 «Сонечко», керуючись Законом України «Про дошкільну 

освіту», Положенням про дошкільні навчальні заклади, постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження положення про центр розвитку 

дитини» №1124 від 05.10.2009 року, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Перейменувати Олевський дошкільний навчальний заклад №19 

«Сонечко» в  Олевський центр розвитку дитини № 19 «Сонечко». 

2. Затвердити Статут Олевського центру розвитку дитини №19 

«Сонечко». 

3. Уповноважити керівника  Олевського центру розвитку дитини № 19 

«Сонечко» оформити відповідні реєстраційні документи та подати їх для 

державної реєстрації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                       О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 16  



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 137 

 

 

від 30 червня  2016 року 

 

Про присвоєння  

адресних номерів 

 

    Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1 м. Олевськ, 

відповідні документи, з метою впорядкування нумерації житлових будинків, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресний номер незакінченому будівництву житлового будинку 

по вул. Льонозаводській – вул. Адреса, 35 кв. 1, що знаходиться у власності 

Особи, 1 та вул. Адреса, 35, кв. 2, що знаходиться у власності Особи, 2. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Міський голова                                                         О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


