
Перелік питань на засідання виконавчого комітету 26 липня 2013 року

1. / 135. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на обліку з
покращення житлових умов.

Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови
2. / 136. Про розгляд акту перевірки дитячих  ігрових майданчиків ТУ

Держгірпромнаглядом у Житомирській області.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

3. / 137. Про постановку на квартирний облік дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

4. / 138. Про стан та удосконалення роботи щодо розгляду звернень громадян за І
півріччя 2013 року в Олевській міській раді.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

5. / 139. Про затвердження розпорядження міського голови.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської
ради

6. / 140. Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель та споруд
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

7. / 141. Про надання матеріальної допомоги.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської
ради.

8. / 142. Про призначення піклування над Фоміних Г.М.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

9. / 143.Про розгляд заяви гр. Пилипчук А.Г.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

10. / 144. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про встановлення
днів спілкування Талаха Олександра Миколайовича із сином Талахом Єгором
Олександровичем 28.08.2007 р.н.

Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.
11. / 145. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської міської

ради про надання дозволу на набуття майна для малолітнього Юрина Дмитра
Володимировича, 15.11.2009 р.н.

Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.
12. / 146. Про розгляд звернення голови Олевського районного відділу Спілки

поляків України Д.В. Халімончук.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

13. / 147. Про надання матеріальної допомоги на поховання громадян.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради

14. / 148. Про присвоєння юридичної адреси
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

15. / 149. Про надання дозволу на відключення від централізованого опалення.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови

16. / 150. Про затвердження матеріалів вихідних даних.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

17. / 151. Про надання дозволу на збір вихідних даних.



Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
18. / 152. Про надання дозволу на підключення до системи газопостачання.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

19. / 153. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

20. / 154. Про виконання вимог паспортів прив’язки тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності по вул. Київській.

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
21./ 155. Про перебування громадян на квартирному обліку  на поліпшення житлових
умов.

Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
21. / 156. Про розгляд листа начальника Олевського РВ УМВС у Житомирській

області Бовсуновського Ю.В.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

22. / 157. Про внесення змін до рішення  виконкому № 225 від 15.09.2010 р. «Про
затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ».

Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
23. / 158. Про надання  дозволу на облаштування торгівельного прилавку та

роздрібну торгівлю з лотків по вул. Київській.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

24. / 159. Про надання дозволу  на відкриття торгової точки.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

25. / 160. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

26. / 161. Про зняття з обслуговування ОП «Теплових мереж» житлового будинку
по вул. Княгині Ольги, 8.

Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 145
від  26 липня 2013 року

Про затвердження висновку органу
опіки та піклування Олевської
міської ради  про надання дозволу
на набуття майна для малолітнього
Юрина Дмитра Володимировича
15.11.2009 р.н.

Розглянувши заяву та пакет документів гр. Існюк  Таїсії Іванівни, що
проживає по І пров. Чапаєва, 5, що у м. Олевську, висновок органу опіки та
піклування Олевської міської ради, з метою реалізації права малолітньої
дитини Юрина Дмитра Володимировича 15.11.2009 року народження на
захист її майнових прав, відповідно до чинного законодавства про охорону
дитинства, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської

ради від 26.07.2013 року про надання дозволу на  набуття майна для
малолітнього Юрина Дмитра Володимировича 15.11.2009 р.н.

Міський голова А.В. Повар



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 26.07.2013 року

про надання дозволу на набуття майна для малолітнього Юрина Дмитра
Володимировича 15.11.2009 р.н.

На розгляд органу опіки та піклування Олевської міської ради
надійшла заява та пакет документів від громадянки Існюк Таїсії Іванівни, яка
проживає в м. Олевську по І пров. Чапаєва, 5 щодо отримання дозволу діяти від
імені Юрина Дмитра Володимировича 15.11.2009 р.н. при набутті майна, яке мати
Існюк Таїсія Іванівна має бажання подарувати дитині.

Відповідно до  витягу про державну реєстрацію права власності на
нерухоме майно серії СЕІ № 762319, виданого Комунальним підприємством
«Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації»  Житомирської
обласної ради Існюк Таїсії Іванівні на праві приватної власності належить квартира
за номером 8 (вісім), що  знаходиться в місті Житомирі по вулиці Гречка, будинок
№ 11 (одинадцять), яку вона  бажає подарувати своїй дитині – Юрину Володимиру
Михайловичу 15.11.2009 р.н.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши та перевіривши надані гр.
Існюк Таїсою Іванівною документи щодо набуття майна для дитини та з метою
реалізації права дитини на захист майнових прав, керуючись ст. 66, ст. 67 Поряду
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», орган опіки та піклування Олевської міської ради робить
висновок про доцільність надання дозволу Існюк Таїсіїі Іванівни діяти від імені
Юрина Дмитра Володимировича при набутті майна для малолітнього, яке мати
Існюк Таїсія Іванівна бажає подарувати дитині Юрину Дмитру Володимировичу
15.11.2009 року народження.

Голова органу опіки та піклування А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 144
від  26 липня 2013 року

Про затвердження висновку органу
опіки та піклування про встановлення
днів спілкування Талаха Олександра
Миколайовича із сином Талахом Єгором
Олександровичем 28.08.2007 р.н.

Розглянувши заяву гр.. Талаха О.М., що проживає у м. Олевську по вул.
Миру, 21, документи, що надійшли, висновок органу опіки та піклування
міської ради, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та  піклування міської ради про

встановлення днів спілкування Талаха Олександра Миколайовича із
сином Талахом Єгором Олександровичем 28.08.2007 р.н. (додається).

Міський голова А.В. Повар



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 26.07.2013 року

про встановлення днів спілкування Талаха  Олександра Миколайовича із
сином Талахом Єгором Олександровичем 28.08.2007 року народження

Орган опіки та піклування Олевської міської ради розглянувши заяву та
додані до неї документи Талаха Олександра Миколайовича, що проживає у м.
Олевську  по вул. Миру, 21  щодо встановлення днів спілкування та вирішення
питання його участі у вихованні малолітнього сина Талаха Єгора Олександровича
28.08.2007 р.н., умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, врахувавши вік та
стан здоров’я дитини, керуючись ст. 157-162 Сімейного кодексу України, вважає,
що гр. Талах О.М. може брати участь у вихованні та особистому спілкуванні із
сином Єгором, має право на систематичні побачення з ним згідно договору за
домовленістю не менше п’яти годин тричі на тиждень:

- у суботу з 15.00 год. до 19.00 год.;
- у неділю з 12.00 год. до 17.00 год.:
- третій день – за домовленістю.

Орган опіки та піклування одночасно  попереджає Талах Тетяну
Олександрівну не чинити перешкоди батьку дитини у спілкуванні з нею і в разі
порушення договору залишає за ним право звертатися до суду з позовом про
усунення цих перешкод.

Голова органу опіки та піклування А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 155
від  26 липня 2013 року

Про переведення сім»ї
Бодні В.П. із загальної черги
квартирного обліку на першочергову

Розглянувши заяву гр. Бодні Валентини Петрівни, яка  проживає  по вул.
Постишева,31 в м. Олевську щодо поліпшення житлових умов, відповідні
документи,  керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.36, ст. 41 Житлового кодексу, виконком міської
ради

ВИРІШИВ:    1. Перевести сім»ю Бодні Валентини Петрівни, яка складається з
5-ти чоловік:
- Бодня Валентина Петрівна – заявниця
- Бодня Василь Васильович – чоловік
- Бодня Дмитро Васильович – син
- Бодня Іван Васильович – син
- Бодня Ангеліна Василівна - дочка
із загальної черги на першочергову.

2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни в
облікову документацію.

Міський голова                                                                   А. В. Повар



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  26 липня 2013 року

Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
на покращення житлових умов

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В. В.
про перебування на квартирному обліку громадян, які поліпшили житлові
умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення, не провели поновлення облікових документів та не пройшли
перереєстрацію, змінили місце проживання,  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 громадян,  які поліпшили житлові
умови, виїхали  на постійне місце проживання до іншого населеного пункту,
не провели поновлення облікових документів та не пройшли перереєстрацію,
внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення,
згідно додатку 1.

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                                                                   А. В. Повар



Додаток 1
до рішення виконкому ради

№ 135 від 26.07.2013р.

СПИСОК
осіб на зняття з квартирного обліку
у виконкомі Олевської міської ради

№
п/п Прізвище, ім’я та по-батькові

Примітка

1 2 3
1. Яценко Микола Миколайович
2. Горпиніч Світлана  Михайлівна
3. Скуміна Тамара Соловївна
4. Козачок Геннадій Анатолійович



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 156
від  26 липня 2013 року

Про розгляд листа начальника
Олевського РВ УМВС у
Житомирській області

Розглянувши лист начальника Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області Бовсуновського Ю.В., статут громадського формування
з охорони громадського порядку «Альфа», керуючись ст. 38 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Виключити із списків членів громадського формування «Альфа»
Хомутовського Віталія Анатолійовича у зв’язку зі зміною місця
проживання.

Міський голова                                                                   А. В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  №
від  26 липня 2013 року

Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста

Розглянувши заяву гр. Науменко Ігоря Андрійовича,
проживає по вул. Ганни Бабій, 8-а, відповідні документи, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про приватизацію державного житлового фонду», виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Передати у приватну власність сім»ї Науменка Ігоря

Андрійовича, яка складається з чотирьох чоловік:
- Науменка Ігоря Андрійовича – заявник
- Кушнір Олени Андріївни – сестри
- Кушнір Ігоря Михайловича – чоловік сестри
- Кушнір Ольги Ігорівни – племінниці

житловий будинок по вул. Ганни Бабій, 8-а, м. Олевськ загальною
площею 87.8 м.кв., що належить до комунальної власності.

2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати
свідоцтво про право власності на житло.

Міський голова А.В. Повар



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  26 липня 2013 року

Про розгляд акту перевірки
дитячих ігрових майданчиків
ТУ Держгірпромнагляд

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
В.В.,  розглянувши приписи головного державного інспектора з охорони праці
Белякова П.М. щодо порушень при експлуатації дитячих гральних
майданчиків, розташованих по вул. Воїнів Афганців, 40 років Перемоги, в
парку ім. Ю. Гагаріна, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Звернутись до громадської  організації «Відродимо Полісся» та

політичної організації Олевський районний комітет Комуністичної
партії України щодо проведення роботи по усуненню порушень у
відповідності до актів перевірки гральних майданчиків і
підготувати акт введення в експлуатацію дитячих гральних
майданчиків розташованих по вул. Воїнів Афганців, 40 років
Перемоги, в парку ім. Ю.Гагаріна для передачі суб’єктам
господарювання.

2. В разі не виконання п. 1 даного рішення, провести роботи по
демонтуванню гральних майданчиків.

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

Міський голова                                                                             А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 157
від  26 липня 2013 року

Про внесення змін до рішення
виконкому № 225 від 15.09.2010 р.
«Про затвердження місць для роздрібної
торгівлі в м. Олевськ»

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши  схему розташування місць для здійснення торгівлі з лотків по
вул. Київській та Привокзальній, 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», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити нову редакцію схеми для здійснення торгівлі  з лотків по
вулицях Київській та  Привокзальній в м. Олевськ (додається).

Міський голова                                                                      А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 158
від  26 липня 2013 року

Про надання  дозволу на облаштування
торгівельного прилавку та роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Київській

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши  заяву приватного підприємця Корнійчук Інни Валеріївни,
проживає в м. Новоград – Волинський по вул. Войкова, 5/3, яка здійснює
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», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл ПП Корнійчук І.В. з 01.08.13 року по 30.12.2013 року на

облаштування прилавку для здійснення торгівлі продукцією власного
виробництва біля огорожі ринку по вул. Київській у відповідності до схеми
розташування місць.

2. Приватному підприємцю Бородавкіну В. О. провести роботи по
облаштуванню прилавку у відповідності до затвердженої схеми.

3. Приватному підприємцю Корнійчук І.В.:
3.1. 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».

3.2. Укласти угоду на санітарну очистку відведеної  території вулиці
Київська з ПП Бородавкіним В.О.

4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договір на
тимчасову оренду земельної ділянки з приватним підприємцем.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 159
від  26 липня 2013 року

Про надання дозволу
на відкриття торгової точки

Розглянувши заяву приватного підприємця Ковальчука Василя
Юрійовича, проживає по вул. Українська, 12 в м. Олевську,  відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами до 01.01.2014 року в
орендованому приміщенні по вул. Київській, 14 м. Олевськ
з графіком роботи:

понеділок - неділя з 900 до 1800,
без перерви та вихідних.

2. Зобов’язати ПП Ковальчука В.Ю.  забезпечити прилеглу до торгової
точки територію  належним освітленням і урнами для сміття.

3. Попередити ПП Ковальчука В.Ю. про відповідальність за порушення
Правил благоустрою міста.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 160
від  26 липня 2013 року

Про надання дозволу
на зрізання аварійних дерев
в межах території міста

Розглянувши лист директора Олевської музичної школи Тимків Т.А., акт
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3, п.4 Постанови
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року  № 1045, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл дирекції Олевської музичної школи на зрізання двох аварійних
дерев, згідно акту обстеження.

2. Дирекції Олевської музичної школи провести зрізання дерев, забезпечивши
безпеку працівників та учнів музичної школи та техніку безпеки під час
виконання робіт.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 153
від  26 липня 2013 року

Про надання дозволу на
встановлення тимчасових споруд

Розглянувши заяви ФОП Існюк Тетяни Василівни, проживає по
вул. Енгельса, 30, гр. Пономаренко Оксани Миколаївни, проживає по вул.
Свято-Миколаївській, 23, 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 тимчасових споруд:
1.1. ФОП Існюку Т.В. по вул. Привокзальній, 6;
1.2. Гр. Пономаренко О.М. по вул. Свято-Миколаївській, 23.

2. Термін розміщення  тимчасових споруд   для здійснення
підприємницької діяльності по вулиці Привокзальній, 6 становить 5
(п»ять) років з дня введення в експлуатацію.

3. Фізичній особі-підприємцю Існюк Т.В.,
- виготовити паспорт порив»язки ;
- заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення
тимчасових споруд в місячний термін;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території однією  урною та
трьома квітниками біля однієї тимчасової споруди;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди
відповідно до схеми (додається).
4. Гр. Пономаренко О.М. виготовити паспорт прив’язки.
5. У разі не виконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізична
особа-підприємець позбавляється дозволу на тимчасове  користування
земельною ділянкою відповідно до договору особового строкового
сервітуту.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 152
від  26 липня 2013 року

Про надання дозволу на підключення
до системи газопостачання

Розглянувши заяву Бабича Анатолія Івановича, проживає по
вул.40 років Перемоги, 2, кв. 25, відповідні документи, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл гр. Бабичу А.І.  на підключення квартири № 2 по

вул. 40 років Перемоги, 25 до системи газопостачання у зв’язку
з встановленням індивідуального опалення.

2. У зв’язку  з неприйняттям пайової участі у газифікації
житлового будинку, гр. Бабич А.І. привести у належний стан
(пофарбувати) фасадний газопровід будинку 2 по вул. 40 років
Перемоги.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 150
від  26 липня 2013 року

Про затвердження матеріалів
вихідних даних

Розглянувши листа Олевського РЕМ про затвердження вихідних
даних, відповідні документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити матеріали вихідних даних Олевському РЕМ на

підключення бази РЕМ до централізованого водопостачання по вул.
Кооперативній, 15-а.

2. Надати дозвіл на розроблення проектно-кошторисної документації та
будівництва водопровідної мережі по вул. Коооперативній, 15-а.

3. При розробленні проектно-кошторисної документації по будівництву
водопровідної мережі,  передбачити відновлення місцевості в
попередній стан.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 151
від  26 липня 2013 року

Про надання дозволу
на збір вихідних даних

Розглянувши заяву директора ПТУ № 10 Данюка Ю.М., відповідні
документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Олевському ПТУ № 10 на збір вихідних даних для
встановлення спортивного майданчика на території Олевського ПТУ
№ 10 по вул. Свято-Миколаївській, 27.

Міський голова                                                                           А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 147
від  26 липня 2013 року

Про надання матеріальної
допомоги на поховання громадян

Розглянувши заяви Романюк Ольги Олександрівни, проживає по
вул. Промисловій, 38, кв. 1, Твардовської Людмили Михайлівни, проживає по
вул. Коцюбинського, 6, про поховання дітей, керуючись Постановою Кабінету
Міністрів України від 27.07.1996р. „Про розмір допомоги на поховання”,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати громадянам матеріальну допомогу на поховання в сумі 150 грн.

кожному:
- Романюк О.О. на поховання сина Романюка Є.В.
- Твардовській Л.М. на поховання сина Твардовського А.О.
2. Завідуючій фінансово-господарським відділом міської ради Дорош В.В.
виділити кошти в сумі 300 (триста) грн. з місцевого бюджету в межах
кошторисних призначень.

Міський голова                                                                           А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 143
від  26 липня 2013 року

Про розгляд заяви
гр. Пилипчук А.Г.

Розглянувши заяву Пилипчук Алли Григорівни щодо виділення коштів
на лікування її матері – почесної громадянки м. Олевськ – Пилипчук Ольги
Андріївни, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000 (дві

тисячі)  грн.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради

Дорош В.В. виплатити кошти за рахунок кошторисних
призначень.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В и к о н а в ч и й к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 142
від 26 липня 2013 року

Про призначення піклування
над Фоміних Г.М.

Розглянувши заяву та додані до неї документи Павленка Василя
Васильовича, що проживає у м. Олевську по вул. Садовій, 29 з проханням
призначити його піклувальником над Фоміних Ганною Миколаївною –
24.05.1934 року народження, яка згідно посвідчення серії ААБ № 175888,
виданого Олевським управлінням праці та соціального захисту населення є
інвалідом І групи загального захворювання і потребує сторонньої допомоги,
керуючись ст. 271 Сімейного кодексу України, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Встановити піклування над Фоміних Ганною Миколаївною.
2. Призначити Павленка Василя Васильовича піклувальником Фоміних

Ганни  Миколаївни.

Міський голова А.В. Повар



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 26 липня 2013 року

Про постановку на квартирний облік
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

Відповідно до листа Служби у справах дітей Олевської
райдержадміністрації, на виконання Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» від 26.04.2001 року, ст. ст. 4, 11,
32, 33 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року,
ст.ст. 5,17,18,253 Сімейного кодексу України від 10.02.2002 року, ст.
160, 247 Житлового кодексу України від 30.06.1983 року, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Поставити на облік для отримання житла наступних дітей -

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
1. Козловця Валерія Олексійовича – 03.08.1997 р.н.
2. Кушнерчука Святослава Олеговича – 03.07.1997 р.н.
3. Логутова Дмитра Олеговича – 25.05.1997 р.н.
4. Ренкаса Сергія Олександровича – 01.01.1997 р.н.
5. Гергелеву Ганну Віталіївну – 14.06.1997 р.н.

2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. постановку на
квартирний облік дітей-сиріт, та дітей, позбавлених
батьківського піклування, здійснити відповідно до даного
рішення.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 141
від 26 липня 2013 року

Про надання матеріальної
допомоги

Розглянувши заяви громадян Існюк Валентини Пилипівни,
проживає по вул. Свято-Миколаївській, 44-а, кв. 10, відповідні
документи, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Існюк В.П. на встановлення

автономного опалення в кв.  10 по вул. Свято-Миколаївській,
44-а в сумі 1000,00 грн.

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради
Дорош В. В.  виділити кошти в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн. із внесенням змін до кошторисних призначень.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 138
від 26 липня 2013 року

Про стан та удосконалення
роботи щодо розгляду звернень
громадян в Олевській міській раді

Заслухавши та проаналізувавши інформацію про стан проведеної
роботи щодо розгляду звернень громадян у міській раді за І півріччя
2013 року, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Взяти інформацію до відома.
2. Визнати роботу, яка проводиться виконавчим органом міської

ради щодо забезпечення конституційного права громадян на
звернення, задовільною. Вважати забезпечення системної
роботи зі зверненнями громадян пріоритетним напрямком
діяльності щодо реалізації вимог Закону України «Про
звернення громадян».

Міський голова А.В. Повар



Про стан та удосконалення роботи щодо розгляду звернень громадян в
Олевській міській раді

На виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про
місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного
права на звернення» міська рада, її виконавчий комітет проводять відповідну
роботу щодо створення необхідних умов для реалізації конституційного права
громадян на звернення, своєчасного і якісного розгляду листів та звернень на
особистому прийомі.

Робота зі зверненнями громадян у міській раді спрямована, в першу
чергу, на усунення причин, які породжують заяви і скарги, на забезпечення
належної взаємодії депутатів при розв’язанні проблем, з якими звертаються
громадяни, при вивченні справ на місцях, при врахуванні їх у прийнятті
рішень і соціальних питань та наданні практичної допомоги.

Особлива увага звертається на вирішення питань ветеранів війни і праці,
інвалідів та непрацездатних осіб, багатодітних та соціально-неспроможних
сімей, які потребують соціального захисту та підтримки.

Ефективно діє система заходів, спрямованих на забезпечення
систематичного контролю за розглядом звернень, конкретної роботи щодо
вирішення питань, з якими звертаються громадяни, вишукуються нові, більш
дієві форми спілкування з громадянами.

Протягом півріччя до міської ради надійшло 366 звернень громадян, що
на 93 менше, ніж за аналогічний період 2012 року. За структурою домінують
заяви - 356, скарг - 10.  За звітний період, з урахуванням колективних
звернень, звернулися 100 громадян, якими порушено 20 питань.

Серед 366 звернень, які надійшли, позитивно вирішено 90%, надані
вичерпні роз’яснення 336, відмовлено у задоволенні з об’єктивних причин 4, в
стадії розгляду 26.

Кількість колективних звернень - 20, у 2012 році їх було 5.
Найпоширенішими питаннями, що піднімали мешканці міста в колективних
зверненнях, були комунальні питання.

Повторних звернень не зареєстровано.
За звітний період на контролі перебувало 5 звернень. Звернень з вищих

органів влади, обласної державної адміністрації, інших органів влади – не
надходило.

Кількісна характеристика звернень з питань, з яких найчастіше
звертаються громадяни така:
житлова політика - 34,
соціальний захист - 40,
комунальне господарство – 30
аграрна політика – 115
економічна, регіональна
політика та будівництво, підприємництво – 51
фінансова політика – 8
промислова політика – 9
праця і заробітна плата – 34



комунальне господарство – 30
екологія та природні ресурси – 2
забезпечення дотримання законності охорони правопорядку,
реалізація прав і свобод громадян - 7
сім»я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт - 6

Основною причиною звернень громадян є їх соціальна незахищеність,
проблеми, пов’язані з оплатою за комунальні послуги, важкий матеріальний
стан, безробіття.

Переважною більшістю авторами заяв є пенсіонери, малозабезпечені
громадяни.

Керівництво, виконавчий комітет міської ради значну увагу приділяє
безпосередньому спілкуванню з мешканцями міста під час особистого
прийому.

Міською радою розроблені та запроваджуються конкретні заходи
прямого, конструктивного діалогу між міською владою та територіальною
громадою. Одним із методів підвищення прозорості діяльності органу
місцевого самоврядування є засоби масової інформації – бюлетень «Новини
Олевська» та офіційний сайт міської ради. Протягом звітного періоду
публікувалися виступи керівництва, які охоплювали проблеми ремонту доріг,
газифікації, водовідведення, ремонту дошкільних навчальних закладів тощо.

У виконкомі Олевської міської ради робота щодо забезпечення
всебічного розгляду звернень, розв’язання порушених у них проблем,
задоволення законних прав та інтересів громадян знаходиться на постійному
контролі, є однією з пріоритетних напрямків діяльності та важливою
складовою заходів з реалізації Указу Президента.



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 149
від 26 липня 2013 року

Про надання дозволу
на відключення від
централізованого опалення

Розглянувши заяви Горбик Галини Павлівни, проживає по вул. 40 років
Перемоги, 8, кв. 14, Власенко Олени Володимирівни, проживає по вул. 40
років Перемоги, 10, кв. 16, Вихренко Оксани Семенівни, проживає по вул.
Енгельса, 21-а, кв. 1, Бабича Анатолія Івановича, проживає по вул. 40 років
Перемоги, 2, кв. 25, Хільчук Світлани Ростиславівни, проживає по вул. Свято-
Миколаївській, 44-а, кв. 27, відповідні документи,  керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на відключення від централізованого опалення:

- Горбик Г.П. кв. 8 по вул. 40 років Перемоги, 14;
- Власенко О.В. кв. 16 по вул. 40 років Перемоги, 10;
- Вихренко О.С. кв. 1 по вул. Енгельса, 21-а;
- Бабичу А.І. кв.  2 по вул. 40 років Перемоги, 25.
- Хільчук С.Р. кв.  27 по вул. Свято-Миколаївській, 44-а.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 146
від 26 липня 2013 року

Про розгляд заяви
голови Олевського районного
відділу Спілки поляків України
Д.В. Халімончук

Розглянувши та обговоривши звернення голови Олевського районного
відділу Спілки поляків України, відповідно до Законів України «Про
звернення громадян», «Про об’єднання громадян», «Про національні меншини
в Україні», Рамкової конференції про захист національних меншин,
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Закону України «Про
культуру», «Про засади державної мовної політики», з метою культурного
розвитку громадян України польського походження, задоволення їх
соціальних творчих та інших інтересів, зміцнення дружби між поляками та
українцями, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Звернення голови Олевського районного відділу Спілки поляків

України взяти до відома.
2. Доручити виконкому міської ради до 01.09.2013 року вирішити

питання надання приміщення для проведення занять з вивчення
польської мови та проведення репетицій вокальних колективів.

Міський голова А.В. Повар



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

РІШЕННЯ  № 161
від 26 липня 2013 року

Про зняття з обслуговування
ОП теплових мереж
житлового будинку
по вул. Княгині Ольги, 8

Розглянувши лист ОП теплових мереж, звернення до виконкому міської
ради жителів будинку № 8 по вул. Княгині Ольги м. Олевська про зняття з
обслуговування ОП теплових мереж  житлового будинку та передачі на
обслуговування квартиронаймачам, враховуючи, що всі квартири будинку
приватизовані, керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", ст. 177,178,179  Житлового кодексу виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Дозволити ОП теплових мереж зняти з обслуговування житловий

будинок № 8 по вул. Княгині Ольги при умові створення будинкового
комітету чи об’єднання співвласників багатоповерхового будинку.

2. Утримання житлового будинку жителями  проводити у відповідності до
ст.177,179 Житлового кодексу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В.

Міський голова                                                                      А.В. Повар



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 140
від 26 липня 2013 року

Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель та споруд

Розглянувши заяви Фещук Валентини Василівни, проживає по вул. З.
Космодем»янської, 13, Мельчинської Людмили Василівни, проживає по вул.
Свято-Миколаївській, 39, кв. 1, Гришенчук Марії Григорівни, проживає по вул. О.
Теліги, 22, Корнєйчук  Оксани Федорівни, проживає по вул. Кузнєцова, 17,
відповідні документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про містобудівну діяльність в
Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл:

1.1. Фещук В.В. на добудову до будинку розміром 3,5 м х 10 м та
будівництво погреба розміром 4 м х 5 м на своїй присадибній
ділянці по вул. З. Космодемянської, 13;

1.2. Мельчинській Л.В. на будівництво гаража розміром 4,5 м х 7,25  м
на своїй присадибній ділянці по вул. Свято-Миколаївській, 39, кв.
1;

1.3. Гришенчук М.Г. на будівництво житлового будинку розміром 9.10
м х 7.15 м та реконструкції житлового будинку під літню кухню на
своїй присадибній ділянці по вул. О. Теліги, 22;

1.4. Корнєйчук О.Ф. на  добудову веранди з  балконом  2,50 м х 4,50 м,
будівництво літньої    кухні  в блоці  з гаражем 10,0 м х 7,0м на
своїй присадибній ділянці по вул. Кузнєцова, 17.

2.  Гр. Корнєйчук О.Ф., Фещук В.В., Мельчинській Л.В., Гришенчук
М.Г. :
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити повідомлення до інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській області про початок
виконання будівельних робіт.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ  № 139
від 26 липня 2013 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:
1. Затвердити розпорядження міського голови:

- № 113 від 09.07.2013 року «Про надання матеріальної допомоги».
- № 115 від 10.07.2013 року «Про надання дозволу».

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В и к о н а в ч и й к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 154
від  26 липня 2013 року

Про виконання вимог паспортів
прив’язки тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності по вул. Київській.

Розглянувши заяви фізичних  осіб підприємців Островського
Олександра Сергійовича, проживає в с. Тепениця Олевського району,  13,
Калінчука Сергія Петровича, проживає по вул. Робітничій, 34, , Мамича
Олександра Валентиновича, проживає по вул. Корольова, 16, Мальцева
Олександра Володимировича, проживає по вул. Б. Хмельницького, 64, кв. 2,
Стужука Юрія Степановича, проживає по вул. Суворова, 4,   Баланчука Сергія
Олександровича, проживає по вул. Свято-Миколаївська, 32-а, кв. 1,
Драгальчука Володимира Петровича, проживає по вул. Щорса, 21, кв. 7,
Рубанського Володимира Миколайовича, проживає по вул. Покальчука, 15,
Данюка Руслана Івановича, проживає по вул. О. Теліги, 6, Василенко Тамари
Василівни, проживає в с. Варварівка по вул. Калініна, 57, Свиридюка Руслана
Валентиновича проживає по вул. Коцюбинського  25, Кручка Анатолія
Йосиповича, проживає по вул. Павленка, 13, Калінчука Сергія Петровича,
проживає по вул. Робітничій, 34, 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:

ВІРІШИВ:

4. Надати дозвіл на розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності:

- Островському О.С. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;
- Мальцеву О.В. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;
- Баланчуку С.О. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;



- Стужуку Ю.С. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;
- Мамич О.В. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;
- Дрогальчуку В.П. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;
- Шейку В.О. для роздрібної торгівлі по вул. Київська;
- Рубанському  В.М. для роздрібної торгівлі по вул. Київська.
- Мамичу О. В. для роздрібної торгівлі по вул. Київська
- Данюку Р.І.  для роздрібної торгівлі по вул. Київській;
- Василенко Т.В. для роздрібної торгівлі по вул. Київській;
- Свиридюку Р.В. для роздрібної торгівлі по вул. Київській;
- Кручку А.Й. для роздрібної торгівлі по вул. Київській;
- Калінчуку С.П. для роздрібної торгівлі по вул. Київській.
-

5. Термін розміщення  тимчасових споруд   для здійснення
підприємницької діяльності по вулицях Київська, Привокзальна та
Промислова становить 5 (п»ять) років з дня введення в експлуатацію.

6. Фізичним особам підприємцям:
- виготовити паспорт прив»язки ;
- заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення
тимчасових споруд в місячний термін.
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території однією  урною та
трьома квітниками біля однієї тимчасової споруди;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди
відповідно до схеми (додається).
4. У разі не виконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична
особа підприємець позбавляється дозволу на тимчасове  користування
земельною ділянкою відповідно до договору особового строкового
сервітуту.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 148
від 26 липня 2013 року

Про присвоєння
юридичної адреси

Розглянувши заяву Янушкевича Володимира Людвиковича, проживає по
вул. Промисловій, 74, кв. 5, рішення тридцять першої сесії 6-го скликання №
364 від 27.06.2013 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд»,  рішення
тридцятої сесії 6-го скликання № 356 від 31.05.2013 року «Про надання
дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка)», керуючись
ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Присвоїти юридичні адреси :

- земельній ділянці гр. Панченко В.С. по вул. Робітнича – Робітнича, 35;
- земельній ділянці гр. Головенко Н.В.. по вул. Робітнича – Робітнича, 37;
- земельній ділянці гр. Романчука В.М. по вул. Співдружності –

Співдружності, 3-а;
- земельній ділянці гр. Янушкевича В.Л. по вул. Промисловій –
Промислова, 76-д.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

міського голови Мельника С.В.

Міський голова                                                             А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

П Р О Т О К О Л
засідання виконавчого комітету

від 26 липня  2013 року
Присутні:
Міський голова А. В. Повар
Заступники   міського голови В.В. Колбасюк

С.В. Мельник

Заввідділом фінансово-господарської
діяльності В.В. Дорош

Члени виконкому: Басюк В.В., Гайченя М.А., Головенко О.М., Дубченко Н.А.,
Іванченко Я.С., Ігнатюк А.О., Кльоц І.В.,  Стрюковата Т.А., Шуста А.М.,
Мініч А.М., Ничипорчук А.В., Рубанський В.М.,  Тарасевич Н.М., Рябой Є.М.,
Омельчук О.В.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. / 135. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на
обліку з покращення житлових умов.
2. / 136.  Про розгляд акту перевірки дитячих  ігрових майданчиків ТУ
Держгірпромнаглядом у Житомирській області.
3. / 137.  Про постановку на квартирний облік дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
4. / 138. Про стан та удосконалення роботи щодо розгляду звернень
громадян за І півріччя 2013 року в Олевській міській раді.
5. / 139. Про затвердження розпорядження міського голови.
6. / 140. Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову
житлових будинків, господарських будівель та споруд
7. / 141. Про надання матеріальної допомоги.
8. / 142. Про призначення піклування над Фоміних Г.М.
9. / 143.Про розгляд заяви гр. Пилипчук А.Г.



10. / 144. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
встановлення днів спілкування Талаха Олександра Миколайовича із сином
Талахом Єгором Олександровичем 28.08.2007 р.н.
11. / 145. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської
міської ради про надання дозволу на набуття майна для малолітнього Юрина
Дмитра Володимировича, 15.11.2009 р.н.
12. / 146. Про розгляд звернення голови Олевського районного відділу
Спілки поляків України Д.В. Халімончук.
13. / 147. Про надання матеріальної допомоги на поховання громадян.
14. / 148. Про присвоєння юридичної адреси
15. / 149. Про надання дозволу на відключення від  централізованого
опалення.
16. / 150. Про затвердження матеріалів вихідних даних.
17. / 151. Про надання дозволу на збір вихідних даних.
18. / 152. Про надання дозволу на підключення до системи газопостачання.
19. / 153. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.
20. / 154. Про виконання вимог паспортів прив’язки тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності по вул. Київській.
21./ 155. Про переведення сім»ї гр. Бодні В.П. із загальної черги квартирного
обліку на першочергову.
21. / 156. Про розгляд листа начальника Олевського РВ УМВС у
Житомирській області Бовсуновського Ю.В.
22. / 157. Про внесення змін до рішення  виконкому № 225 від 15.09.2010 р.
«Про затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ».
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
23. / 158. Про надання  дозволу на облаштування торгівельного прилавку та
роздрібну торгівлю з лотків по вул. Київській.
24. / 159. Про надання дозволу  на відкриття торгової точки.
25. / 160. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев.
26. / 161. Про зняття з обслуговування  ОП «Теплових мереж» житлового
будинку  по вул. Княгині Ольги, 8.

СЛУХАЛИ: 1. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на
обліку з покращення житлових умов.

Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 135 додається /



СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд акту перевірки дитячих  ігрових майданчиків ТУ
Держгірпромнаглядом у Житомирській області.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 136 додається /

СЛУХАЛИ: 3. Про постановку на квартирний облік дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 137 додається /

СЛУХАЛИ: 4. Про стан та удосконалення роботи щодо розгляду звернень
громадян за І півріччя 2013 року в Олевській міській раді.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 138 додається /

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження розпорядження міського голови.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.
Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 18

«Утримались» - 1
/ Рішення № 139 додається /

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову
житлових будинків, господарських будівель та споруд.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 140 додається /



СЛУХАЛИ: 7. Про надання матеріальної допомоги.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської
ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 141 додається /

СЛУХАЛИ: 8 . Про призначення піклування над Фоміних Г.М.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 142 додається /

СЛУХАЛИ: 9 .Про розгляд заяви гр. Пилипчук А.Г.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 143 додається /

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
встановлення днів спілкування Талаха Олександра Миколайовича із сином
Талахом Єгором Олександровичем 28.08.2007 р.н.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 144 додається /

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Олевської міської ради про надання дозволу на набуття майна для
малолітнього Юрина Дмитра Володимировича, 15.11.2009 р.н.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 145 додається /

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд звернення голови Олевського районного відділу
Спілки поляків України Д.В. Халімончук.

Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 146 додається /

СЛУХАЛИ: 13. Про надання матеріальної допомоги на поховання громадян.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської
ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 147 додається /

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння юридичної адреси.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 148 додається /

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на відключення від  централізованого
опалення.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 149 додається /

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження матеріалів вихідних даних.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 150 додається /

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на збір вихідних даних.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 151 додається /

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на підключення до системи
газопостачання.



Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 152 додається /

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 153 додається /

СЛУХАЛИ: 20. Про виконання вимог паспортів прив’язки тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності по вул. Київській.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 154 додається /

СЛУХАЛИ: 21. Про переведення сім»ї гр. Бодні В.П. із загальної черги
квартирного обліку на першочергову.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 155 додається /

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд листа начальника Олевського РВ УМВС у
Житомирській області Бовсуновського Ю.В.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 156 додається /

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін до рішення  виконкому № 225 від 15.09.2010
р. «Про затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ».
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 157 додається /



СЛУХАЛИ: 24. Про надання  дозволу на облаштування торгівельного
прилавку та роздрібну торгівлю з лотків по вул. Київській.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 158 додається /

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу  на відкриття торгової точки.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 159 додається /

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 160 додається /

СЛУХАЛИ: 27. Про зняття з обслуговування  ОП «Теплових мереж»
житлового будинку  по вул. Княгині Ольги, 8.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 19
/ Рішення № 161 додається /

Міський голова А.В. Повар


