
Зареєстровано членів виконкому - 15 

 

 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 195 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про затвердження висновку органу  

опіки та піклування Олевської міської  

ради від 29.11.2016 року про доцільність  

позбавлення батьківських прав Особи, 1 відносно  

малолітнього  сина Особи, 2, 20.07.2007  

року народження 

 

 

 Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 29.11.2016 року про доцільність позбавлення батьківських прав 

Особи, 1 відносно малолітнього сина Особи, 2, 20.07.2007 року народження, 

акт обстеження умов проживання дитини, враховуючи рекомендацію 

опікунської ради від 28.11.2016 року народження, керуючись ст. 34 Закону 

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

 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 29.11.2016 року про доцільність позбавлення батьківських 

прав Особи, 1 відносно малолітнього сина Особи, 2, 20.07.2007 року 

народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 

міської ради Саковець Л.В. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 29.11.2016 року 

про доцільність позбавлення батьківських прав Особи, 1  відносно 

малолітнього сина Особи, 2, 20.07.2007 року народження 

 

 Розглянувши заяву Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 1 в м. Олевськ 

щодо позбавлення батьківських прав її колишнього чоловіка Особи, 1, 1987 

року народження відносно малолітнього сина, 20.07.2007 року народження, 

акт обстеження умов проживання дитини по вул. Адреса, 1. Враховуючи те, 

що батько дитини ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, не 

цікавиться життям свого сина, не надає коштів на його утримання, не 

спілкується з ним, не турбується про його фізичний, духовний розвиток, не 

цікавиться здоров'ям та навчанням, підготовкою до самостійного життя, не 

виявляє інтересу до його внутрішнього світу, не надає жодної матеріальної 

допомоги, та те, що дитина не пам’ятає його як батька, а батьком називає 

зовсім іншу людину, взявши до уваги заяву Особи, 1 про відмову від своїх 

батьківських прав відносно малолітнього сина, 20.07.2007 р.н. мотивуючи 

тим, що стосунків з ним не підтримує, не цікавиться його життям, син його, 

як батька, не знає,  керуючись п. 2 ст. 164 Сімейного кодексу України орган 

опіки та піклування Олевської міської ради вважає за доцільне позбавити 

батьківських прав Особу, 1, 1987 р. н. відносно малолітнього сина, 20.07.2007 

р.н 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 196 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про зняття з обліку сімей, що  

перебували у складних  

життєвих обставинах 

 

 Розглянувши акти обстежень матеріально-побутових умов проживання 

сімей, що перебували у складних життєвих обставинах, зважаючи на те, що 

дані сім'ї змінили свій спосіб життя, належним чином утримують своїх дітей, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Зняти з обліку сім'ї, що перебували  у складних життєвих обставинах: 

1.1. Сім’ю Сорок В’ячеслава Івановича та Світлани Анатоліївни. 

1.2. Сім'ю Карпової Тетяни Махмудівни. 

1.3. Сім'ю Козловець Яни Юріївни. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Саковець Л.В. 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 197 

від 29 листопада  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»,  міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати матеріальну допомогу громадянам: 

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

1.2. Особи, 2 у зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 

500,00 грн.;  

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

1.4. Особі, 4 на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.5. Особі, 5 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.6. Особі, 6  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.7. Особі, 7 на лікування в сумі 1000,00 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 лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.11. Особі, 11 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.12. Особі, 12 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.13. Особі, 13  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.14. Особі, 14   на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.15. Особі, 15  на лікування сина в сумі 2000,00 грн.; 

1.16. Особі, 16  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.17. Особі, 17 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.18. Особі, 18  у зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 

1000,00 грн.; 

1.19. Особі, 19  у зв'язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 

1000,00 грн.; 

1.20. Особі, 20 у зв'язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 

1000,00 грн.; 

1.21. Особі, 21  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.22. Особі, 22 на лікування в сумі 1000,00 грн. 



2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош 

В.В.  виділити кошти згідно кошторисних призначень в сумі 23500,00 

грн. (двадцять три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.). 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 198 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про введення  

штатних одиниць  

в ЦРД № 19 «Сонечко»  

 

 Розглянувши звернення завідуючої ЦРД № 19 «Сонечко» Гайчені 

Ірини Григорівни щодо приведення типових штатних нормативів у порядок, 

на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року 

№ 1055 «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Ввести в штат ЦРД № 19 «Сонечко» з 01.12.2016 року наступні штатні 

одиниці: 

1.1. Сестру медичну старшу – 0,5 ставки;  

1.2. Сестру медичну з дієтичного харчування – 0,5 ставки. 

2. Завідуючій ЦРД № 19 «Сонечко» Гайчені І.Г. привести штатний розпис у 

відповідності до даного рішення. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 199 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

 

Про розгляд звернення  

батьківського комітету  

ЦРД № 19 «Сонечко» 

 

 Розглянувши звернення батьківського комітету Центру розвитку 

дитини № 19 «Сонечко» та лист завідуючої ЦРД № 19 «Сонечко» Гайчені І.Г 

щодо продовження робочого часу,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Розглянути дане звернення після формування бюджету на 2017 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 200 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про затвердження  

калькуляції 

 

 Розглянувши калькуляцію на відшкодування витрат на опалення за 

жовтень, листопад, грудень 2016 року, керуючись ст. ст. 28, 29 Закону 

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

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити калькуляцію на відшкодування витрат на опалення за 

жовтень, листопад, грудень 2016 року, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Додаток 

до рішення 

виконавчого комітету  

№ 200 від 29.11.2016 

року  

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради 
 

№ Статті витрат Жовтень Листопад Грудень 

1 Заробітна плата 4527,73 6380,00 7040,00 

2 Нарахування на заробітну плату 722,36 1114,58 1240,18 

3 Дрова 560,00 1085,00 1225,00 

4 Електроенергія 13,80 27,60 27,60 

  Разом витрат 5873,89 8607,18 9532,78 

Всього опалювальна площа 847,9 847,9 847,9 

Вартість за 1 м. кв. 6,92 10,15 11,24 

 

 

 

 

Заввідділом фінансово-господарської 

діяльності міської ради      В.В. Дорош 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 201 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про затвердження  

розпоряджень 

міського голови 
 

 Розглянувши розпорядження № 152-А від 09.11.2016 року «Про 

нагородження кращих працівників культури», № 156 від 18.11.2016 року 

«Про нагородження кращих працівників сільського господарства», що 

видавалися міським головою в період між виконкомами у зв’язку з 

виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- № 152-А  від 09.11.2016 року «Про нагородження кращих працівників 

культури»; 

- № 156 від 18.11.2016 року «Про нагородження кращих працівників 

сільського господарства». 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 18.11.2016 № 156 

Про нагородження кращих  

працівників сільського господарства  

 

  За сумлінне виконання професійних обов’язків та з нагоди святкування 

Дня працівника сільського господарства України:  

1. Нагородити  грамотами та грошовими преміями по 200 (двісті) гривень 

кожному наступним працівникам сільського господарства: 

1.1. Охремчук Микола Іванович, власник підсобного господарства 

1.2. Мельник Анатолій Якович, приватний ветеринарний лікар 

1.3. Базовський Віктор Ростиславович, пасічник 

1.4. Делейчук Тетяна Андріївна, фахівець з земельних та майнових 

питань ТОВ «Олевськ Агро» 

1.5. Романчук Світлана Володимирівна, робітниця ТОВ «Олевськ 

Агро» 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти  в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) грн. за 

рахунок бюджетних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконкому. 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 
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 09.11.2016 № 152-А 

Про нагородження кращих  

працівників культури  

 

  За сумлінне виконання професійних обов’язків та з нагоди святкування 

Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 

України:  

1. Нагородити  грамотами та грошовими преміями по 200 (двісті) гривень 

працівників закладів культури міста та аматорів народного мистецтва: 

1.1. Халімончук Павло Олексійович, директор Олевського районного 

будинку культури 

1.2. Халімончук Анатолій Олексійович, звукооператор районного 

будинку культури 

1.3. Сібірьова Лідія Василівна, директор централізованої бібліотечної 

системи 

1.4. Халімончук Діна Вікторівна, викладач Олевської музичної школи 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти  в сумі 800,00 грн. (вісімсот гривень) грн. за 

рахунок бюджетних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконкому. 

 

Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

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  № 202 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про присвоєння та зміну 

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяву Особі, 1, проживає по вул. Адренса, 14, Особи, 2, 

проживає по вул. Адреса, 52, Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 2, кв. 21, 

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

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити  адресний номер житловому будинку № 14 по вул. 

Першотравневій  на вул. Першотравнева, 14  кв. 1 та вул. 

Першотравнева, 14, кв. 2 – власник Особа, 1.  

2. Присвоїти адресний номер новозбудованому житловому будинку по 

вул. Пушкіна – Пушкіна, 52-а, що належить  на праві спільної сумісної 

власності Особі, 2 та Особа, 3. 

3. Присвоїти адресний номер гаражу по вул. 40 років Перемоги, 16– 

гараж № 29  – спадкоємець Особа, 4. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 203 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про анулювання паспорту 

прив’язки на розміщення  

тимчасової споруди  

 

 Розглянувши заяву приватного підприємця Тартишева Віктора 

Олександровича, проживає по вул. Адреса, 25 в м. Олевську,  керуючись ст. 

30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 

сесії V-го скликання від 20.04.2010 року «Про затвердження Положення про 

торгівлю з лотків у м. Олевськ», рішенням виконкому від 30.07.2012 р. № 172 

«Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Анулювати паспорт прив’язки тимчасової споруди № 12 для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Привокзальній, що знаходиться у 

тимчасовому користуванні Тартишева В.О. 

2. Скасувати договір тимчасової оренди земельної ділянки під МАФ № 12 

по вул. Привокзальній з приватним підприємцем Тартишевим В.О.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 204 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про внесення змін у рішення  

виконкому від 28.10.2016р.  

№ 189 «Про присвоєння та  

зміну адресних номерів» 

  

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 

Васильовича щодо внесення змін до рішення виконкому від 28.10.2016р. № 

189 «Про присвоєння та зміну адресних номерів», керуючись  ст. 30 Закону 

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

 

ВИРІШИВ: Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради № 189 від 28.10.2016р. «Про присвоєння та зміну адресних номерів» 

шляхом викладення п. 3 у наступній редакції: «Присвоїти адресний номер 

нежитловій будівлі під магазин загальною площею 542,3 м.кв. по вул. 

Герцена – вул. Герцена, 13-г, що знаходиться на правах співвласності Особи, 

1 та Особи, 2». 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 205 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про встановлення меморіальної 

дошки Спіженку Юрію Прокоповичу 

 

 Розглянувши заяву депутатів Олевської міської ради Шибецького 

Василя Прокоповича, Жавіна Валерія Івановича, депутата Олевської 

районної ради Близнюченка Валерія Павловича, керуючись ст. 30 Закону  

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

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки Спіженку Юрію 

Прокоповичу на будівлі комунального  закладу «Олевський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Свято- 

Миколаївській, 46. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури міської ради Пятницького В.Б. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 206 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу на  

відкриття торгової точки 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи фізичної особи-підприємця 

Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 20, керуючись ст. 30 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Особі, 1 на відкриття торгової точки для надання 

послуг по громадському харчуванню та мобільному харчуванню, 

торгівлею алкогольними напоями у орендованому приміщенні загальною 

площею 182,7 кв.м. по вул. Адреса, 8 в м. Олевську з графіком роботи:  

понеділок - неділя з 10
00

 год. до 24
00

 год., без перерви та вихідних. 

2. ФОП 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 ФОП забезпечити прилеглу до торгової точки територію  

належним освітленням і урнами для сміття. 

4. Попередити ФОП про відповідальність за порушення Правил 

благоустрою міста. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 
 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 207 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу на 

облаштування індивідуального  

опалення  

 

 Розглянувши заяву Заруцького Миколи Васильовича, проживає по вул. 

Княгині Ольги, 3, кв. 13, керуючись ст.ст. 29,  30,  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на облаштування індивідуального опалення 

житлової квартири № 13 по вул. Адреса, 3. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 208 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу на  

розміщення реклами в м. Олевську 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає по 

вул. Адреса, 24, пастора УХЦ «Нове покоління» Тимощука Леоніда 

Петровича та надані відповідні документи, керуючись ст. 30  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою території 

міста, затвердженими рішенням шостої сесії Олевської міської ради VІ 

скликання від 19.04.2011 року № 82 «Про затвердження Правил благоустрою 

території міста Олевська», рішенням сьомої сесії міської ради VІІ скликання  

від 13 травня 2016 року № 126 «Про затвердження Положення 

про  розміщення зовнішньої реклами на території міста Олевська»,  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Особі, 1на розміщення сітілайта розміром 120 см х180 

см по вул. Свято-Воздвиженській, згідно схеми. 

2. Відмовити пастору УХЦ «Нове покоління» Тимощуку Л.П. в розміщенні 

інформаційного рекламного щита бігборда  по вул. Свято-Миколаївській (в 

районі телерадіоретранслятора). 

3. Начальнику відділу архітектури та будівництва міської ради Пятницькому 

В.Б. укласти договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу. 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 209 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про нарахування розміру пайової участі  

Замовнику будівництва промислового  

магазину по вул. Київській, 25-б у створення  

і розвиток інженерно-транспортної та соціальної  

інфраструктури міста Олевськ 

 

 Керуючись ст.ст. 31, 40, 59 Закону України «Про місцеве 

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

містобудівної діяльності»,  Положенням про визначення розміру пайової 

участі (внеску) замовників будівництва, залучення та використання його на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Олевськ, 

затвердженого рішенням сьомої сесії сьомого скликання міської ради від 

13.05.2016 року № 127 «Про затвердження Положення про  розміщення 

зовнішньої реклами на території міста Олевська», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Нарахувати пайову участь Замовнику будівництва промислового 

магазину по вул. Київській, 25-б  ФОП Особі, 1  в розмірі __________ 

грн. 

2. Зобов’язати Замовника будівництва промислового магазину по вул. 

Київській 25-б в м. Олевську ФОП Особі, 1 в місячний термін 

підписати договір про сплату пайової участі у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Олевська.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

    Голосували «За» -  15 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 210 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про переоформлення  

особового  рахунку 

 

 Розглянувши  заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 4, кв. 51, надані 

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

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Переоформити особовий рахунок на квартиру № 51 по вул. 

Володимирській, 4 на Особу, 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 211 

 

від 29 листопада  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 на збір вихідних даних на підключення до централізованих 

систем водопостачання та водовідведення земельної ділянки по вул. 

Адреса, 30-б, кадастровий номер 1824455100:01:032:0094. 

2. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення централізованих 

систем водопостачання та водовідведення до житлової квартири № 14 по 

вул. Адреса, 20. 

3. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення централізованих 

систем водопостачання та водовідведення житлового будинку по вул. 

Адреса, 11 після погодження з вуличним комітетом вул. Комарова. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 212 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу 

на зрізання аварійних дерев 

в межах території міста 

 

 Розглянувши заяви громадян, 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. Надати дозвіл: 

1.1. Особі, 1 на зрізання аварійного, стиглого дерева, що росте в межах 

прибудинкової території житлового будинку та в межах охоронної 

зони ЛЕП – 10Квт. по пров. Свято-Миколаївському, 8; 

1.2. Особі, 2 на зрізання аварійного, стиглого дерева в межах 

прибудинкової території житлового будинку по вул. Пушкіна, 27. 

2. Громадянці Особі, 1 провести зрізання дерева силами Олевського РЕМу,  

дотримуючись  техніки безпеки під час виконання робіт. 

3. Громадянці Особі, 2 провести зрізання дерева по вул. Пушкіна, 27 силами 

Олевського районного сектору Управління  ДСНС України в 

Житомирській області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 213 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу на роздрібну 

торгівлю з лотків по вул. Привокзальній 

 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає  по 

вул. Адреса, 44, кв. 2, надані документи, 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 8 липня 1996 р. N 369 «Правила 

роботи дрібнороздрібної мережі», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП  на здійснення роздрібної торгівлі з лотків з 

01.12.2016 р. по 30.12.2016 р. на відведеній території по вулиці 

Привокзальній. 

2. ФОП 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». 

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. 

3. ФОП укласти угоду на санітарну очистку відведеної  території вул. 

Привокзальної з фізичною особою-підриємцем Бородавкіним В.О. 

4. Заступнику міського голови Бідюку В.В. укласти договір на тимчасову 

оренду земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності з 

ФОП.  

5. Контроль за надходженням коштів, у відповідності до укладеного 

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. 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 214 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу  
 

Розглянувши клопотання ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ», заслухавши 

інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., керуючись ст.30 

Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком  

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Олевськ» затвердженим рішенням сьомої сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 13.05.2016 року № 127 «Про внесення змін 

до рішення шістнадцятої сесії Олевської міської ради VІ скликання від  

25.04.2012 року № 209 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в м. 

Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ» на розміщення трьох 

телекомунікаційних контейнерів розміром 2.4 м х 3.4 м для 

обслуговування мережі інтернет зв’язку по вул. Свято-Миколаївській 

(біля телепередавального центру), згідно схеми. 

2. Термін розміщення тимчасової споруди для впровадження 

підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в 

експлуатацію. 

3. Виконавцю робіт ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ»: 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди територію. 

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури міської ради Пятницького В.Б. 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

    Голосували «За» -  15 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 215 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасових  

споруд 
 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців, 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: 

- ФОП  Особі, 1 на розміщення тимчасових споруд для  впровадження 

підприємницької діяльності по вул. Київській,18, схема додається; 

- ФОП  Особі, 2 на розміщення тимчасової споруди для  

впровадження підприємницької діяльності по вул. Привокзальній.  

- гр. Особі, 3 на розміщення тимчасової споруди для  впровадження 

підприємницької діяльності по вул. Київській, 26. 

2. Відмовити ФОП Особі, 4 на розміщення тимчасової споруди для  

впровадження підприємницької діяльності по пров. Промисловому, 2. 

3. Термін розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в 

експлуатацію. 

4. Виконавцям робіт ФОП: 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- у місячний термін заключити 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 прилеглих до тимчасових споруд 

територій тротуарною плиткою, зовнішнім освітленням, урнами для 

сміття та квітниками; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди 

території. 

5. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

6. ФОП  передбачити в місці розташування тимчасових споруд 

облаштування туалету. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 216 

 

від 29 листопада  2016 року 

 

Про зміну нумерації  

ЦРД № 19 «Сонечко» 

 

 

 У зв'язку з перейменуванням дошкільних навчальних закладів міста 

Олевськ на центри розвитку дитини та необхідністю упорядкування  їх 

нумерації, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Змінити   нумерацію Центру розвитку дитини   № 19 «Сонечко» на ЦРД 

№2 «Сонечко». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  15 

 

 

 

 

 

 

 


