Перелік питань на засідання виконавчого комітету
1.
/ 162. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на обліку з
покращення житлових умов.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
2.
/ 163. Про надання дозволу на роздрібну торгівлю з лотків по вул.
Привокзальній та Київській.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
3.
/ 164.
Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим
громадянам міста.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
4.
/ 165. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 75 від 13.07.2000
р.
«Про передачу квартир (будинків ) у приватну власність окремим громадянам
міста»
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
5. / 166. Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови
6. / 167. Про стан підготовки дошкільних та загальноосвітніх закладів міста щодо
організованого початку нового навчального року та підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.
7. / 168. Про зняття з обліку сім»ї Киришун А.В.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради
8. / 169. Про стан виконання батьківських обов’язків гр. Себеніковою А.В. та
Афоніною С.В.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради
9. / 170. Про надання дозволу на відключення від централізованого опалення.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови
10. / 171. Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель та споруд
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
11. / 172. Про надання дозволу на переведення будинку з житлового фонду у
нежитловий.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
12. / 173. Про надання дозволу на збір вихідних даних.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
13. / 174. Про присвоєння юридичної адреси.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
14. / 175. Про визначення громадських помічників дільничних інспекторів міста
Олевська.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
15. / 176. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев в межах території міста
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
16. / 177. Про надання дозволу на відкриття торгових точок
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
17. / 178. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення
житлових умов.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
18. / 179. Про затвердження акту прийому-передачі індивідуально визначеного
майна.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 179
від 27 серпня 2013 року
Про затвердження акту
прийому-передачі індивідуально
визначеного майна
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.
щодо роботи комісії міської ради по прийому на баланс міської ради майна в
ході реалізації спільного з громадською організацією «Агенція розвитку
громади Олевська» проекту «Створення центру адміністративних послуг»,
керуючись ст.. 27, ст.. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням № 301 від 28.12.2012 року двадцять п’ятої сесії міської
ради VІ скликання «Про створення Центру надання адміністративних послуг
в місті Олевську та
затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг в місті Олевську та Регламенту Центру надання
адміністративних послуг в місті Олевську», рішенням № 316 від 29.01.2013
року двадцять шостої сесії міської ради VІ скликання «Про участь міської
ради у конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
та міжнародних грантових програмах», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити акт прийому-передачі індивідуально-визначеного майна
від 29.07.2013 року.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. взяти на облік матеріальні цінності у відповідності до акту
прийому-передачі.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 177
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на відкриття
торгових точок
Розглянувши заяви приватних підприємців Коструби Тетяни Петрівни,
проживає по вул. Б. Хмельницького, 49, Корнійчук Світлани Михайлівни,
проживає по вул. Житомирська,43, кв.2, відповідні документи, керуючись ст.
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл:
1.1. ПП Кострубі Т.П. до 01.01.2014 року на відкриття торгової точки
магазину взуття «Чарівний Чобіток» в орендованому приміщенні
по вул. Київській в м. Олевськ
з графіком роботи:
понеділок - неділя з 800 до 1900,
без перерви та вихідних.
1.2. ПП Корнійчук С.М. до 01.01.2014 року на відкриття торгової
точки для здійснення торгівлі непродовольчою групою товарів
(автозапчастинами) в орендованому приміщенні по вул. Київській
м. Олевськ
з графіком роботи:
понеділок - неділя з 800 до 1800,
без перерви та вихідних.
2. Зобов’язати ПП Кострубу Т.П., ПП Корнійчук С.М. забезпечити
прилеглу до торгових точок територію належним освітлення і двома
урнами для сміття.
3. Попередити ПП Кострубу Т.П., ПП Корнійчук С.М. про
відповідальність за порушення Правил благоустрою міста.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 175
від 27 серпня 2013 року
Про визначення громадських помічників
дільничних інспекторів міста Олевська
Розглянувши лист начальника Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону», Положенням про
громадського помічника дільничного інспектора міліції, виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити помічниками дільничних інспекторів міліції міста Олевська
із числа членів громадського формування «Альфа»:
1. Колодяжного В’ячеслава Володимировича
2. Дробуша Віталія Павловича.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 164
від 27 серпня 2013 року
Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста
Розглянувши заяву гр. Науменко Ігоря Андрійовича, який
проживає по вул. Ганни Бабій, 8-а, Казюка Олега Васильовича,який
проживає по вул. Володимирській, 1, 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:
1.1. Гр. Казюку Олегу Васильовичу квартиру № 1 по вул.
Володимирській,1, м. Олевськ загальною площею 59,6 м.кв., що
належить до комунальної власності міської ради.
1.2. Сім’ї Мухіної Тетяни Анатоліївни, яка складається з двох осіб:
- Мухіна Тетяна Анатоліївна – заявник
- Беспояско Дмитро Сергійович – син
квартиру № 1 по вул. Свято-Миколаївській, 41 загальною площею 54.4 м. кв.,
що належить до комунальної власності міської ради.
2. Заявникам Науменку І.А., Кушнір О. А. повторно звернутися до
виконавчого комітету міської ради з заявою про передачу в особисту
власність житлового будинку у відповідності до рішення виконавчого
комітету міської ради № 233 від 02.11.2011 року «Про видачу ордерів на
житлові приміщення» на двох осіб.
3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати
свідоцтво про право власності на житло гр. Казюку О.В., Мухіній Т.А.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 162
від 27 серпня 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
№ 162 від 27.08.2013р.
СПИСОК
осіб на зняття з квартирного обліку
у виконкомі Олевської міської ради
№
п/п

Примітка
Прізвище, ім’я та по-батькові

1

2

1.

Існюк Олена Петрівна

2.

Євтушенко Борис Володимирович

3.

Антонюк Анатолій Віталійович

4.

Сітніцька Наталія Петрівна

3

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 176
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на зрізання
аварійних дерев в межах території міста
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши акт обстеження зелених насаджень по вул. Володимирській,
керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006
року № 1045, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл працівникам благоустрою міста на зрізання п’яти всохлих
дерев
по вул. Володимирській, в районі будівель Олевської
райспоживспілки та Приватбанку, двох всохлих дерев по вул. Княгині
Ольги.
2. Працівникам благоустрою міста забезпечити техніку безпеки під час
виконання робіт по зрізанню дерев.
Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 178
від 27 серпня 2013 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов

Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Солопан Вікторії
Юріївни, яка проживає по вул. Іскра,1-а м. Олевськ, керуючись п. 2 ст. 30
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 36, ст.46
Житлового кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Взяти на квартирний облік сім’ю Солопан Вікторії Юріївни,
яка складається з семи осіб:
- Солопан Вікторія Юріївна, 1978 р.н. – заявник
- Солопан Віталій Іванович, 1977 р.н. – чоловік
- Солопан Дмитро Віталійович, 2002 р.н. – син
- Солопан Олексій Віталійович, 2004 р.н. – син
- Солопан Тетяна Віталіївна, 2006 р.н. – дочка
- Солопан Юрій Віталійович, 2009 р.н. – син
- Солопан Марта Віталіївна, 2013 р.н. - дочка
2. Внести сім’ю Солопан В.Ю. до обліку першочергової черги
громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 163
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальна
та Київська
Розглянувши заяву приватного підприємця Яценка Григорія Хомича,
який 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. Дозволити приватному підприємцю Яценку Григорію Хомичу
здійснення роздрібної торгівлі з лотків в період з 01.08.2013 р. по
30.12.2013р. на відведеній території по вулиці Привокзальній.
2. Приватному підприємцю Яценку Г.Х. 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. Приватному підприємцю Яценку Г.Х. укласти угоду на санітарну
очистку відведеної території вулиці Привокзальної з ПП Бородавко
В.О.
4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договір на
тимчасову оренду земельної ділянки з приватним підприємцем.
5. Контроль за надходженням коштів у відповідності до заключених
договорів, 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.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 165
від 27 серпня 2013 року
Про внесення змін до рішення виконкому
міської ради № 75 від 13.07.2000р.
«Про передачу квартир (будинків ) у
приватну власність окремим громадянам
смт. Олевська»
Розглянувши заяву Виниченка Юрія Степановича, проживає по
вул. Пушкіна, 14-б, кв.1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом
України «Про приватизацію
державного житлового фонду» , виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до п.3.1 рішення виконкому Олевської селищної ради
№ 75 від 13.07.2000р. «Про передачу квартир(будинків ) у приватну
власність окремим громадянам смт. Олевська».
2. П.3.1. викласти в наступній редакції:
Виниченко Тетяні Іванівні, всього 4 чол.
Виниченку Юрію Степановичу
Виниченко Альоні Юріївні
Виниченку Олександру Юрійовичу
квартиру №1 по вул. Пушкіна, 14-б, загальною площею 55.4 м2
3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати
дублікат свідоцтва про право власності на житло.

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 173
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу
на збір вихідних даних

Розглянувши заяву Шелест Людмили Василівни, проживає по вул.
Свято-Миколаївській, 87-а, кв. 30, відповідні документи, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Шелест Л.В. на збір вихідних даних на підключення
до централізованого водопостачання кв. 30 в буд. 87-а по вул.
Свято-Миколаївській.

Міський голова

А.В. Повар
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ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 171
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на будівництво, добудову
та перебудову житлових будинків, господарських
будівель та споруд
Розглянувши заяву ТОВ «ВУД Трейд», Лисицького Сергія Івановича,
проживає по вул. Чкалова, 1, Урбанського Олександра Сергійовича, проживає по
вул. Гагаріна, 17, Бобровник Людмили Василівни, проживає по вул. Герцена, 15а, кв. 6, 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. Лисицькому С.І. на реконструкцію житлового будинку з гаражем
розміром 10,5 х 6,5 м х 2,75 на своїй присадибній ділянці по вул.
Чкалова, 1;
1.2. Урбанському О.С. на нове будівництво житлового будинку
розміром 10 х 9 на своїй присадибній ділянці по вул. СвятоМиколаївській, 118;
1.3. Бобровник Л.В. на нове будівництво житлового будинку
розміром 10 х 10 на своїй присадибній ділянці по вул.
Промисловій, 2;
1.4. ТОВ «ВУД Трейд» на реконструкцію котельні із заміною котлів,
які працюють на твердому паливі на орендованій земельній
ділянці по вул. Герцена, 19.
2. Гр. Лисицькому С.І., Урбанському О.С., Бобровник Л.В.:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити повідомлення до інспекції державного архітектурнобудівельного контролю у Житомирській
області
про
початок
виконання будівельних робіт.
3. ТОВ «ВУД Трейд»:
- виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні
із заміною котлів, які працюють на твердому паливі;
- погодити дану документації відповідно до чинного законодавства;

- направити декларацію до інспекції державного
будівельного контролю у Житомирській області
будівельних робіт.

Міський голова

архітектурнопро початок виконання

А.В. Повар

УКРАЇНА
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РІШЕННЯ № 170
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на
відключення від централізованого
опалення

Розглянувши заяви громадян Федоренко Лариси Феодосіївни,
проживає по вул. Свято-Миколаївській, 44-а, кв. 30, Левченка Ігоря
Володимировича, проживає по вул. Енгельса, 21-а, Рудницької Ірини
Миколаївни, проживає по вул. 40 років Перемоги, 10, кв. 11, відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на відключення від централізованого опалення:
- Левченку І.В. в буд. 21-а по вул. Енгельса;
- Рудницькій І.М. в кв. 11 в буд. 10 по вул. 40 років Перемоги;
- Федоренко Л.Ф. в кв. 30 в буд. 44-а по вул. Свято-Миколаївській.

Міський голова

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 169
від 27 серпня 2013 року
Про стан виконання
батьківських обов’язків
гр. Сєбєнковою А.В.
та Афоніною С.В.
Розглянувши акти обстежень житлово-побутових умов проживання
малолітніх дітей в сім » ях Сєбєнкової Анжели Валеріївни, проживає у м.
Олевську по вул. Московській, 21 та Афоніної Світлани Володимирівни,
проживає по пров. Шевченка, 13, врахувавши їх безвідповідальне
ставлення до виконання батьківських обов’язків, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Поставити на облік як такі, що перебувають у важких життєвих
обставинах:
1.1. Сім » ю Сєбєнкової Анжели Валеріївни
Склад сім » ї
1. Гридін Олег Михайлович – 07.06.1987 р.н.
2. Сєбєнкова Анжела Валеріївна – 26.03.1990 р.н.
3. Сєбєнкова Каріна Іванівна – 28.03.2008 р.н.
4. Сєбєнков Віктор Олегович – 17.08.2009 р.н.
2. Сім » ю Афоніної Світлани Володимирівни
Склад сім » ї
1. Афоніна Світлана Володимирівна – 04.09.1989 р.н.
2. Афонін Дмитро Євгенійович – 09.03.2009 р.н.
3. Афоніна Надія Євгеніївна – 09.07.2010 р.н.
4. Афоніна Вероніка Євгеніївна – 07.07.2012 р.н.

Міський голова

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 168
від 27 серпня 2013 року
Про зняття з обліку
сім » ї Киришун А.В.

У зв’язку зі смертю Киришун А.В., матері сім»ї, до складу якої входили
неповнолітні діти і яка перебувала на обліку у міській раді як соціальнонеспроможна, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зняти з обліку сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах,
сім»ю померлої Киришун Анжели Валеріївни.
2. Направити дане рішення відповідним районним службам (Олевському
РЦ СССДМ, Службі у справах дітей Олевської райдержадміністрації)
для відома.

Міський голова

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 167
від 27 серпня 2013 року
Про стан підготовки дошкільних та
загальноосвітніх закладів міста щодо
організованого початку нового навчального
року та підготовки до роботи в осінньозимовий період

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої методичним
кабінетом відділу освіти Олевської райдержадміністрації Пекарської
Юзефи Антонівни, керівників дитячих садочків міста Кондратовець
Любові Андріївни, Дубченко Наталії Анатоліївни, Ковальчук Ніни
Степанівни, Ратушинської Лесі Степанівни, Гайчені Ірини Григорівни
щодо підготовки дошкільних і загальноосвітніх закладів міста до
організованого початку нового навчального року та до роботи в осінньозимовий період, керуючись п. 1 п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію завідуючої методичним кабінетом відділу освіти
Олевської райдержадміністрації Пекарської Юзефи Антонівни взяти
до відома.
2. Керівникам дошкільних та загальноосвітніх закладів міста:
2.1. Завершити ремонтні роботи у приміщеннях та по благоустрою
територій до початку навчального року і розпочати його в разі
підписання відповідними службами актів готовності.
2.2. Забезпечити до 30.08.2013 року укомплектування штатів
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
педагогічними працівниками, соціальними педагогами.
2.3. Охопити всіх дітей шкільного віку навчанням та дошкільною
освітою (в межах 75%).
2.4. Забезпечити дітей якісним харчуванням, підручниками для
навчання.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Рекомендувати директорам Олевських загальноосвітніх шкіл
№ 2, № 3 до 31.08.2013 року поліпшити побутові зручності
учнів та привести навчальні приміщення до вимог санітарних
норм, зокрема в облаштуванні внутрішніх туалетів.
Завершити до 01.10. підготовку навчальних закладів до роботи
в осінньо-зимовий період з максимальним використанням
місцевих видів палива (торфу, дров, тирси і т.д.).
Забезпечити 100-відсоткове проведення медичних оглядів
дітей та працівників , особливу увагу надати дітям, що
перебувають на диспансерному обліку.
Керівникам дошкільних навчальних закладів забезпечити
виконання заходів міської цільової Програми розвитку
дошкільної освіти в дитячих садках м. Олевська.

Міський голова

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 166
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на розміщення
тимчасових споруд
Розглянувши заяви Гуринович Алли Леонтіївни, проживає по
вул. Робітничій, 15, директора ПП Будпослуги № 1 Омельчука Олега
Васильовича,
Вознюка Володимира Пилиповича, проживає по вул.
Московській, 4, Кривого Анатолія Степановича, проживає по
вул.
Промисловій, 11, настоятеля Свято-Іовського храму м. Олевська Сяського
Сергія 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. Для провадження підприємницької діяльності:
- Гуринович А.Л. по вул. Привокзальній, 2.
- Вознюку В. В. по вул. Московській, 4.
- Кривому А.С. по вул. Свято-Миколаївській, 44.
1.2. Настоятелю Свято-Іовського храму м. Олевська Сяському
С.М. на розміщення каплиці по пров. Промисловому.
1.3. ПП Будпослуги № 1 на розміщення котельні по вул.
Промисловій, 27.
2. Термін розміщення
тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності по вулиці Московській становить 5
(п»ять) років з дня введення в експлуатацію.
3. Фізичним особам-підприємцям, настоятелю Свято-Іовського храму
м. Олевська Сяському С.М., ПП Будпослуги № 1:
- 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
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РІШЕННЯ № 174
від 27 серпня 2013 року
Про присвоєння
юридичної адреси
Розглянувши заяву Басюк Олени Василівни, проживає по вул. Іскра, 68,
керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти юридичну адресу земельній ділянці, відповідно до
держаного акту серії ЯМ № 309056, по вул. Іскра - Іскра, 68-а.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В.

Міський голова

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 172
від 27 серпня 2013 року
Про надання дозволу на переведення
будинку з житлового фонду у нежитловий

Розглянувши заяву Ханьковського В’ячеслава Володимировича,
Ханьковської Оксани Миколаївни, проживають по вул. З. Космодемянської,
17, відповідні документи, керуючись ст.. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на переведення житлового будинку по вул. Зої
Космодем»янської, 17 у нежитловий фонд з переобладнанням під
літню кухню.

Міський голова
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ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
від 27 серпня 2013 року
Присутні:
Міський голова
Заступники міського голови

Заввідділом фінансово-господарської
діяльності

А. В. Повар
В.В. Колбасюк
С.В. Мельник

В.В. Дорош

Члени виконкому: Гайченя М.А., Дубченко Н.А., Іванченко Я.С., Ігнатюк
А.О., Стрюковата Т.А., Шуста А.М., Ковалінський Ю.М., Мініч А.М.,
Павленко Ю.О., Пархомець М.І., Рубанський В.М., Стаднік Р.П., Тарасевич
Н.М., Торгонський В.І., Рябой Є.М., Омельчук О.В., Пекарська Ю.А.,
Пятницький В.Б.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на обліку з
покращення житлових умов.
2.
Про надання дозволу на роздрібну торгівлю з лотків по вул.
Привокзальній та Київській.
3.
Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим
громадянам міста.
4.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 75 від
13.07.2000 р. «Про передачу квартир (будинків ) у приватну власність
окремим громадянам міста»
5.

Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд.

6.
Про стан підготовки дошкільних та загальноосвітніх закладів міста
щодо організованого початку нового навчального року та підготовки до
роботи в осінньо-зимовий період.

7.

Про зняття з обліку сім»ї Киришун А.В.

8.
Про стан виконання батьківських обов’язків гр. Сєбєнковою А.В. та
Афоніною С.В.
9.

Про надання дозволу на відключення від централізованого опалення.

10. Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову
житлових будинків, господарських будівель та споруд.
11. Про надання дозволу на переведення будинку з житлового фонду у
нежитловий.
12.

Про надання дозволу на збір вихідних даних.

13.

Про присвоєння юридичної адреси.

14. Про визначення громадських помічників дільничних інспекторів міста
Олевська.
15. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев в межах території
міста.
16.

Про надання дозволу на відкриття торгових точок.

17.
Про взяття на квартирний
покращення житлових умов.
18.

облік

громадян,

що

потребують

Про затвердження акту прийому-передачі індивідуально визначеного
майна.

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» - 22
/ Рішення № 162 додається /
СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на роздрібну торгівлю з лотків по
вул. Привокзальній та Київській.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22

/ Рішення № 163 додається /
СЛУХАЛИ: 3. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність
окремим громадянам міста.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21
Утримались – 1
/ Рішення № 164 додається /
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 75
від 13.07.2000 р. «Про передачу квартир (будинків ) у приватну власність
окремим громадянам міста».
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 165 додається /
СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 166 додається /
СЛУХАЛИ: 6. Про стан підготовки дошкільних та загальноосвітніх
закладів міста щодо організованого початку нового навчального року та
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
Інформує: Пекарська Ю.А. – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти
Олевської райдержадміністрації, керівники дитячих садочків міста.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 167 додається /
СЛУХАЛИ: 7.Про зняття з обліку сім»ї Киришун А.В.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 168 додається /
СЛУХАЛИ: 8. Про стан виконання батьківських обов’язків гр.
Сєбєнковою А.В. та Афоніною С.В.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 169 додається /
СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на відключення від централізованого
опалення.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 170 додається /
СЛУХАЛИ: 10. 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» - 22
/ Рішення № 171 додається /
СЛУХАЛИ: 11.
Про надання дозволу на переведення будинку з
житлового фонду у нежитловий.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 172 додається /
СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на збір вихідних даних.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 173 додається /
СЛУХАЛИ: 13. Про присвоєння юридичної адреси.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 174 додається /

СЛУХАЛИ: 14. Про визначення громадських помічників дільничних
інспекторів міста Олевська.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 175 додається /
СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев в
межах території міста.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 176 додається /
СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на відкриття торгових точок.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 177 додається /
СЛУХАЛИ: 17. Про взяття на квартирний облік громадян, що
потребують покращення житлових умов.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 178 додається /
СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження акту прийому-передачі індивідуально
визначеного майна.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 22
/ Рішення № 179 додається /

Міський голова

А.В. Повар

