Зареєстровано членів виконкому - 19

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 58
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу на влаштування
зони відпочинку на березі р. Уборть по
вул. Привокзальній

Розглянувши схему зони відпочину на березі річки Уборть в районі
вул. Привокзальної, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про містобудівну діяльність в
Україні», Водним кодексом України, Земельним кодексом України, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на облаштування зони відпочинку на березі річки Уборть в
районі вулиці Привокзальної (схема додається).

Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
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ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 64
від 27 березня 2014 року
Про затвердження
розпорядження
міського голови

Розглянувши розпорядження, що видавалося міським головою, у
зв’язку з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити розпорядження міського голови № 39 від 24.03.2014
року «Про проведення міської олімпіади випускників школи І
ступеня».

Міський голова
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ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий
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комітет

РІШЕННЯ № 49
від 27 березня 2014 року
Про надання матеріальної
допомоги
Розглянувши заяву громадянки Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 2,
відповідні документи, керуючись ст. Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Особі, 1 на лікування в
Житомирському обласному онкологічному центрі в сумі 1000,00
грн..
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. виділити кошти в сумі 1000,00 грн. за рахунок кошторисних
призначень на 2014 рік.
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РІШЕННЯ № 48
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу
на відкриття торгових точок
Розглянувши заяву приватного підприємця Особи, 1, проживає по
пров. Адреса, 1, м. Олевськ, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл приватному підприємцю до 01.01.2015 року на
відкриття торгової точки для здійснення торгівлі ветеринарними
медпрепаратами, кормами та кормовими добавками для тварин,
отрутою від шкідників у орендованому приміщенні загальною
площею 18.2 кв.м. по вул. Київській, 12 м. Олевськ
з графіком роботи:
понеділок - п’ятниця з 900 до 1600,
неділя - з 800 до 1600
субота - вихідний.
2. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до торгових точок територію
належним освітленням і двома урнами для сміття.
3. Попередити
ПП про відповідальність за порушення Правил
благоустрою міста.
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РІШЕННЯ № 50
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу на зрізання
аварійних зелених насаджень
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши лист ПАТ «Олевський хлібозавод», акти обстеження зелених
насаджень, 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. Дати дозвіл:
1.1. ПАТ «Олевський хлібозавод» на
зрізання аварійного дерева
(тополі) біля магазину «Хліб-Кафе» за адресою: м. Олевськ, вул.
Промислова, 1-а.
1.2. Бригаді благоустрою міської ради на зрізання аварійних дерев у
відповідності до акту обстеження зелених насаджень прибережної
смуги р. Уборть в районі забудови житлового будинку № 2 по вул.
Привокзальній та очисних споруд водопостачання по вул.
Московській.
2. Зрізання дерев провести за рахунок заявників, забезпечивши техніку
безпеки під час виконання робіт.
3. Дрова від зрізки дерев використати для опалення дитячих садочків
міста.
4. Залишити чинним п.1.1. рішення виконкому ради № 264 від
25.12.2013р. «Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених
насаджень».
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РІШЕННЯ № 51
від 27 березня 2014 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, які
поліпшили житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання
іншого жилого приміщення, не провели поновлення облікових документів,
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, які поліпшили житлові
умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення, не провели поновлення облікових документів, змінили місце
проживання: Особу, 1, Особу, 2, Особу, 3.
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
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РІШЕННЯ № 59
від 27 березня 2014 року
Про вимоги щодо обліку надмогильних
споруд на місці поховань на міському
кладовищі по вул. Промисловій

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.
2.13 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого
наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003р., виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Наглядачу кладовища проводити реєстрацію надмогильних споруд
в Книзі обліку надмогильних споруд.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
.
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РІШЕННЯ № 53
від 27 березня 2014 року
Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста
Розглянувши заяви гр. Особиі, 1, проживає в м. Олевськ, вул.
Адреса, 1, гр. Особи, 2, проживає в м. Олевськ, вул. Адреса, 2, 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 громадян:
1.1. квартиру № 4 по вул. Адреса, 1, що належить до
комунальної власності, сім ї Особа, 1, яка
складається з 3-х чоловік:
Особа, 1 – заявник
Особа, 3 – дочка
Особа, 4 – дочка
1.2. квартиру № 10 по вул. Адреса, 2, що належить до
комунальної власності, сім ї Особи, 2 , яка
складається з 2-х чоловік:
Особа, 2 – заявник
Особа, 5 – дочка

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

Міський голова
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РІШЕННЯ № 60
від 27 березня 2014 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов

Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особа, 1, проживає вул.
Адреса, 1, , керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.36, ст.46 Житлового кодексу, ст. 132 Законом
України «Про судоустрій і статус суддів», виконком міської ради

ВИРІШИВ: 1. Взяти на квартирний облік Особу, 1 та внести до обліку
позачергової черги громадян, що потребують поліпшення житлових умов, як
особу направлену на посаду судді Олевського районного суду Житомирської
області, для отримання службового житла за місцем роботи.
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РІШЕННЯ № 61
від 27 березня 2014 року
Про внесення змін до рішення виконкому
ради № 256 від 25.12.2013р. «Про надання
дозволу на відкриття торгових точок»,
до рішення виконкому ради № 261 21д 25.12.13р.
«Про затвердження квартирної черги», до
рішення виконкому ради № 177 від 29.07.2009р.
«Про постановку на квартирний облік для
отримання житла дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування»
Заслухавши інформацію заступника міського голови, голови
адміністративної комісії міської ради Колбасюка В.В., керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
виконкому ради № 256 від 25.12.2013р. «Про надання дозволу на відкриття
торгових точок», рішенням виконкому міської ради № 177 від 29.07.2009 р.
«Про постановку на квартирний облік для отримання житла дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення № 256 від 25.12.2013р. «Про надання дозволу
на відкриття торгових точок».
1.1. Пункт 1.1. викласти в наступній редакції: «ПП Особі, 1 для
здійснення торгівлі промисловими товарами у орендованому
приміщенні загальною площею 28,0 кв.м. по вул. Адреса в м.
Олевську з графіком роботи:
понеділок – неділя з 09-00 до 17-00
без перерви та вихідних
2. Внести зміни до рішення виконкому міської ради № 261 від 25.12.13р.
«Про затвердження квартирної черги»
2.1. Внести в списки осіб, що перебувають на позачерговому обліку на
покращення житлових умов (додаток № 1)
Особу, 2 – 22.07.1994 р.н.,
Особу, 3 – 20.02.1994 р.н..

3. Внести зміни до п.1 рішення виконкому ради № 177 від 29.07.2009 р.
«Про постановку на квартирний облік для отримання житла дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування»
3.1. П.1 рішення викласти в наступній редакції «Поставити на
квартирний облік для позачергового отримання житла таких дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
Особу, 4 – 04.10.1992 р.н.
Особу, 5 – 22.07.1994 р.н.
Особу, 6 – 20.02.1994 р.н.
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РІШЕННЯ № 62
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу

Розглянувши лист голови правління ПАТ «Олевський хлібозавод»
Нечипорука В.М. щодо розміщення бочок для продажу квасу на вулицях
міста, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл
дирекції ПАТ «Олевський хлібозавод» до
01.10.2014р. на розміщення бочок для продажу квасу по вулицях:
Київська, 12, Свято-Миколаївська, 4, Свято-Миколаївська, 44-а.
2. Зобов’язати дирекцію ПАТ «Олевський хлібозавод» забезпечити
прилеглу до бочок для продажу квасу територію
урнами для
сміття.
3. Попередити дирекцію ПАТ «Олевський хлібозавод»
про
відповідальність за порушення Правил благоустрою міста.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
.
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РІШЕННЯ № 52
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній
та Київській
Розглянувши заяви приватного підприємця Особи, 1, проживає по вул.
Адреса, 1, громадян Особа, 2, проживає по пров. Адреса, 2, Особа, 3,
проживає по пров. Адреса, 3, Особа, 4, проживає в с. Адреса, 4,
Коростенського району, які здійснюють роздрібну торгівлю з лотків,
керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням 31 сесії 5-го скликання від 20.04.2010р. «Про
затвердження Положення про торгівлю з лотків у м. Олевськ», рішенням
виконкому № 225 від 15.092010р. «Про затвердження місць для роздрібної
торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на здійснення роздрібної торгівлі з лотків:
- Гр. Особа, 2 у відповідності до договору в період з
01.03.2014р. по 30.06.2014 р.
- Гр. Особа, 3., Особа, 4 з 01.04.14р. по 01.07.14р. на
новозбудованих прилавках по вул. Київській.
- ПП Особа, 1 в період з 01.04.14р. по 01.05.14р. на
новозбудованих прилавках по вул. Київській
2. Громадянам 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. Громадянам укласти угоду на санітарну очистку відведеної
території вулиць Київська та Привокзальна з ПП Бородавкіним В.О.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 63
від 27 березня 2014 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», Закону 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. Створити житловий фонд соціального призначення.
2. Віднеси до житлового фонду соціального призначення житлову квартиру
за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 4, кв.86.
3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради Колбасюку В.В. вжити заходів щодо організації ведення
соціального квартирного обліку громадян, які мають право на отримання
житла з житлового фонду соціального призначення.
4. Затвердити перелік документів, які подаються громадянами для взяття на
соціальний квартирний облік (додаток 1).

Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В.Повар

Додаток до рішення
виконкому міської ради
До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі
документи:
- довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою;
- копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів
його сім'ї;
- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера
громадянинові та членам його сім'ї;
- копії документів, що підтверджують право громадянина та
членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;
- довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за
попередній рік;
- відомості про вартість майна, що перебуває у власності
громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний
квартирний облік.
До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:
- копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
- копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі
з їх числа
- довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена
батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку
за місцем її проживання.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 54
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель
та споруд
Розглянувши заяви громадян Особа, 1, проживає по вул. Адреса, 1,
Особа, 2, проживає по вул. Адреса. 2, Особа, 3, проживає по вул. Адреса, 3,
Особа, 4, проживає по вул. Адреса, 4, Особа, 5, проживає по вул. Адреса, 5,
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. Особі, 1 на реконструкцію житлового будинку з гаражем розміром 7 м х
11м на власній присадибній ділянці по вул. Адрес, 1;
1.2. Особі, 2 на будівництво капітального паркану довжино 12 м на власній
присадибній ділянці по вул. Адреса, 2;
1.3. Особі, 3 на реконструкцію житлового будинку (добудова житлових
приміщень розміром 3.20 м х 12.70 м), будівництво гаража розміром на 3.30
м х 5.60 м та підсобного приміщення розміром 4 м х 6м на власній
присадибній ділянці по вул. Адреса, 3;
1.4. Особі, 4 на будівництво літньої кухні розміром 6 м х 5,80 м на власній
присадибній ділянці по вул. Адреса, 4;
1.5. Особі, 5 на реконструкцію житлового будинку (переобладнання веранди
та кухні в житлові кімнати площею 22,7 м.кв.), будівництво веранди
розміром 2,18 м х 6,15 м, літньої кухні розміром 4,2 м х 7,5 м, гаража
розміром 12,5 м х 4,20 м, сараю 3,9 м х 2,5 м на власній присадибній ділянці
по вул. Адреса, 5.
2. Громадянам:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити повідомлення до інспекції державного архітектурнобудівельного контролю у Житомирській
області
про
початок
виконання будівельних робіт.
Міський голова
А.В. Повар
Голосували «За» - 19

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 55
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу на
збір вихідних даних

Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись ст. 30,
31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до
централізованого водовідведення та водопостачання:
1.1. Особа, 1 до кв. 4 по вул. Адреса, 1;
1.2. Особа, 2 до буд. 11 по пров. Адреса, 2;
1.3. Особа, 3 до буд. 7 по вул. Адреса, 3.
2. Особі, 4 на підключення до централізованої системи водовідведення
буд. 6 по вул. Жовтневій.

Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 56
від 27 березня 2014 року
Про зміну юридичних
адрес
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по вул. Адреса, 2, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Перейменувати та змінити юридичну адресу буд. 34-а по вул. Адреса
на буд. 3-а по вул. Адреса.
2. Присвоїти та змінити юридичну адресу земельній ділянці, свідоцтво
про право власності на нерухоме майно серії САК № 115256 від
26.03.2014 року, по вул. Адрсеа, 11/3 на Адреса, 11-а.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В.

Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 57
від 27 березня 2014 року
Про надання дозволу
на розміщення тимчасових
споруд
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців, голови правління
ПАТ «Олевський хлібозавод» Нечипорука Олега Михайловича, 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 Особі, 1 по вул. Промисловій для провадження
підприємницької діяльності;
1.2. ФОП Особі, 2 по вул. З. Космодем'янської, 9 для провадження
підприємницької діяльності;
1.3. ФОП Особі, 3 по вул. Свято-Миколаївській, 14 для провадження
підприємницької діяльності;
1.4. Особі, 4 по вул. Свято-Миколаївській, 2-г для провадження
підприємницької діяльності;
1.5. ПАТ «Олевський хлібозавод» по вул. Промисловій, 1-а для
господарських потреб.
2. Термін розміщення
тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в
експлуатацію.
3. ФОП, ПАТ «Олевський хлібозавод»:
- виготовити паспорт прив’язки;
- заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення
тимчасової споруди в місячний термін;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;

- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та трьома
квітниками біля тимчасової споруди;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди.
4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична
особа-підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової
споруди.
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