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Перелік питань на засідання виконавчого  комітету 27 вересня 2013 року

1. / 180 Про розгляд позовних заяв до Олевського районного суду громадянами
міста.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

2. / 181 Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на обліку з
покращення житлових умов.

Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
3. / 182 Про надання дозволу на роздрібну торгівлю з лотків по вул.

Привокзальній та Київській.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

4. /      183 Про надання матеріальної допомоги.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради.

5. 184 Про надання матеріальної допомоги на поховання громадян.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради.

6. / 185 Про надання дозволу на збір вихідних даних
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

7. /     186 Про надання дозволу на відключення від централізованого опалення.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

8. /  187 Про присвоєння юридичної адреси.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

9. /  188 Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель та споруд.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

10. /  189 Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо
можливості позбавлення батьківських прав Сєбєнкової Анжели Валеріївни
стосовно її малолітніх дітей.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

11. /  190 Про надання дозволу на проведення заходів з нагоди 70-річчя
завершення Карпатського рейду партизанського з’єднання С.А. Ковпака.

Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради
12. /  191 Про надання дозволу на розміщення реклами.

Інформує: Мельнник С.В. – заступник міського голови.
13. /  192 Про передачу газопроводів в користування Коростеньскому

УЕГГ ПАТ «Житомиргаз».
Інформує: Мельнник С.В. – заступник міського голови.

14. /   193 Про надання дозволу на будівництво інженерних споруджень,
трубопроводів,  комунікацій і ліній електропередач.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови

15. / 194 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради №
223 від 01.10.2012 року «Про надання дозволу на будівництво, добудову та
перебудову до житлових будинків, господарських будівель та споруд».
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

16. /     195 Про надання дозволу на відкриття торгових точок.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

17. /  196 Про надання дозволу.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

18. /  197 Про розгляд службової записки майстра благоустрою міської ради.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

19. /   198 Про розгляд заяв.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

20. /199 Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев в межах території
міста Олевська зелених насаджень.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови
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21. /   200 Про створення комісії по передачі гуртожитку по вул. Герцена, 22 м.
Олевськ.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

22. / 201 Про внесення змін в рішення виконкомів Олевської міської ради.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

23. \ 202 Про розгляд листа відділу культури Олевської райдержадміністрації
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови

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

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

РІШЕННЯ  № 180

від 27 вересня 2013 року
Про розгляд позовних заяв
громадян міста Олевська
до Олевської міської ради

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши  позовні заяви до Олевської міської ради: Патюка Миколи
Миколайовича «Про встановлення факту прийняття спадщини та визнання
права власності на спадщину у порядку спадкоємства», Гончар Пелагеї
Степанівни «Про визнання права власності на нерухоме майно за набутою
давністю», Покальчука Анатолія Михайловича «Про визнання права
власності на спадкове майно в порядку спадкоємства за заповітом»,
Рубанського Петра Володимировича «Про встановлення факту прийняття
спадщини та визнання права власності на спадщину у порядку спадкоємства
за законом», Ямчинського Віталія Володимировича «Про визнання права
власності на нерухоме майно», керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Позовну заяву Патюка М.М. визнати обґрунтованою.
2. Заперечити щодо позовних вимог Гончар П.С. з наступних причин:

- житловий будинок за адресою: м. Олевськ, ІІ провулок Чапаєва,7
самовільно зайнятий Гончар П.С. після смерті власника;

- Гончар П.С. не має реєстрації в даному житловому будинку
- договір купівлі-продажу на житловий будинок за адресою: м.

Олевськ, ІІ провулок Чапаєва,7 не оформлений нотаріально;
- дозвіл на вселення в даний житловий будинок органом місцевого

самоврядування не надавався
3. Заперечити щодо позовних вимог Покальчука А.М. з наступних

причин:
- відсутні правовстановлюючі документи на житловий будинок за

адресою: м. Олевськ, вул. Набережна, 12
- відсутній перелік майна по заповіту, який належав Існюку І.П.

при складанні заповіту на користь Покальчука В.П.
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- в позовній заяві не визначені права на майно осіб, які
проживають в даному житловому будинку

4. Заперечити щодо позовних вимог Рубанського П.В. з наступних
причин:
- відсутні документи про те, що не має  осіб першого та другого

ступеня споріднення на успадкування майна, на яке претендує
позивач за адресою: м. Олевськ, вул. Київська, 18;

- не має підтвердження, про те що на момент смерті особи, на
майно якої претендує  Рубанський П.В., він проживав з померлим
та спільно вів домашнє господарство;

- відсутні відомості про мешканців, які проживають в будинку за
адресою: м. Олевськ, вул. Київська, 18;

- відсутні документи, які підтверджують, що на дане майно не
оформлювалось право власності.

5. Заперечити щодо позовних вимог  Ямчинського В.В з наступних
причин:
- відсутні правовстановлюючі документи на житловий будинок за

адресою: м. Олевськ, вул. О. Опанасюка, 19;
- відсутній документ про реєстрацію та склад сім’ї позивача, а

також копія будинкової книги;
- відсутня інформація про наявність близьких родичів,

претендентів на майно.
6. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях при

представленні інтересів громадян міста взяти до уваги прийняте
рішення виконавчого комітету.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 201

від 27 вересня 2013 року
Про внесення змін у рішення
виконкому ради

Заслухавши інформацію заступника голови міської ради Колбасюка
Василя Васильовича, керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні, ст. 46 Житлового Кодексу України, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:  1. Внести зміни в рішення виконкому ради № 178 від 27.08.13
року «Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення
житлових умов».

1.1 . П.2 рішення викласти у такій редакції: «Внести сім»ю Солопан В.Ю. до
обліку позачергової черги громадян, що потребують поліпшення
житлових умов».

2. . Внести зміни в рішення виконкому ради № 73 від 24.04.13 року «Про
оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у
власності юридичних осіб».

2.2. П.1.1. викласти у такій редакції: «На нежитлові приміщення
приватного підприємства «Будпослуги – 1»:

- адміністративна будівля  загальною площею 332.8 м. кв.
- приміщення їдальні, магазинів та готелю  загальною площею 902.9
м. кв.
- будівля з двома навісами загальною площею – 241,0 м. кв.
- будівля з двома навісами загальною площею – 283,8 м. кв.
- навіс загальною площею – 48,1м.кв.
- навіс загальною площею – 100,2 м.кв.
- навіс загальною площею – 29,8 м.кв.
- огорожа
- ворота металеві – 3 шт.
- колодязь – 1 шт.

Міський голова                                                                   А. В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 200

від 27 вересня 2013 року

Про створення комісії по
передачі гуртожитку
по вул. Герцена, 22 м. Олевськ

Розглянувши рішення тридцять третьої сесії міської ради шостого
скликання № 390 від 03.09.13 року «Про надання дозволу щодо передачі на
баланс ОСББ «Квадрат» гуртожитку по вул. Герцена,22 м. Олевськ»,
відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом  України «Про приватизацію
державного житлового фонду», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Створити комісію по передачі на баланс ОСББ «Квадрат»

гуртожитку по вул. Герцена,22 в м. Олевськ в складі 5 чол.:
- Колбасюка В.В. – заступника міського голови
- Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності
- Павловського А.Ф. – бухгалтера міської ради
- Панченка О.А. – директора ОП«Теплових мереж»
- Сидоренко Т.М. – голови об’єднання співвласників

багатоповерхового будинку «Квадрат».

Міський голова                                                                             А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 199

від 27 вересня 2013 року

Про надання дозволу на
зрізання аварійних дерев
в межах міста Олевська

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши лист старости Свято-Іонівського храму УПЦ Овруцької Єпархії,
акт обстеження зелених насаджень, керуючись ст. 30, 33 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 на зрізання двох аварійних дерев на території КУ
«Олевська ЦРБ» біля межі забудови каплиці Свято - Іонівського
Храму.

2. Зрізання дерев провести,  забезпечивши техніку безпеки під час
виконання робіт.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 198

від 27 вересня 2013 року
Про розгляд заяв

Розглянувши  заяви приватного підприємця Торгонської Олени Петрівни,
проживає в м. Олевську по вул. Пушкіна, 49, Тартишева Віктора
Олександровича, проживає в м. Олевську по вул. Володимирська, 25,
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 № 172 від 30.07.2012р. «Про надання дозволу на розміщення
тимчасових споруд», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Скасувати договір оренди земельної ділянки під МАФ № 12 по вул.
Привокзальній з ПП  Торгонською Оленою Петрівною.

2. Укласти договір оренди земельної ділянки під МАФ № 12 по вул.
Привокзальній з ПП Тартишевим Віктором Олександровичем .

3. Заступнику міського голови Мельнику С.В. укласти договори на
оренду земельних ділянок з приватними підприємцями.

4. Контроль за надходженням коштів у відповідності до заключних
договорів, покласти на заввідділом  фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В.

Міський голова                                                                      А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 197

від 27 вересня 2013 року

Про розгляд службової записки
майстра благоустрою міської ради

Розглянувши службову записку майстра з благоустрою міста міської
ради Мініча А.М., керуючись п. 11  ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести роботи по відновленню пам’ятника та надмогильних споруд
на міському кладовищі на могилі Ступіна Григорія Матвійовича.

2. Передбачити кошти в сумі 800,00 грн. на проведення робіт по
відновленню пам’ятника та надмогильних споруд захоронення Ступіна
Г.М.

Міський голова                                                                             А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 196

від 27 вересня 2013 року
Про надання дозволу

Розглянувши  заяву приватного підприємця Козловця Віктора
Анатолійовича, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївська, 85-а,
кв. 1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням № 99 від 05.05.2009  «Про затвердження калькуляції на
копання та засипання могили на міському кладовищі»,  виконком міської
ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на здійснення підприємницької діяльності по
наданню ритуальних послуг, проведенню робіт по благоустрою, у
відповідності до заключних договорів, на міському кладовищі по
вул. Промисловій.

2. До погодження нової калькуляції на копання та засипку могили,
рекомендувати застосовувати, як базову суму - 251,00 грн.

3. Приватному підприємцю Козловцю В.А., який здійснює
підприємницьку діяльність на міському кладовищі, додержуватись
Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, Закону
України «Про поховання та похоронну справу».

4. Попередити Козловця В.А.  про відповідальність за порушення
Правил благоустрою міста.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар
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УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 182

від 27 вересня 2013 року

Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальна
та Київська

Розглянувши  заяву приватного підприємця Панька Валентина
Васильовича, проживає в м. Олевську по вул. О. Опанасюка, 38,
Чорнобокого Віктора Івановича, проживає в с. Костянтинівка по вул.
Житомирській, 5 Миколаївської обл., Ковальчука Олександра Кузьмича,
проживає в с. Суворовка Херсонської обл., 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 15.09.2010р. «Про затвердження місць для
роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дозволити приватним підприємцям здійснення роздрібної торгівлі з
лотків на відведеній території по вулиці Привокзальній:
- Паньку В.В. в період з 01.09.2013 р. по 30.12.2013р.
- Ковальчуку О.К., Чорнобокому В.І. в період з 01.09.2013 р. по
01.10.2013р.

2. Приватним підприємцям Паньку В.В., Ковальчуку О.К.,
Чорнобокому В.І. 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. Приватним підприємцям Паньку В.В., Ковальчуку О.К.,
Чорнобокому В.І. укласти угоду на санітарну очистку відведеної
території вулиць Київська та Привокзальна з ПП Бородавко В.О.

4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договори на
тимчасову оренду земельних ділянок з приватним підприємцем.
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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
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 195

від 27 вересня 2013 року
Про надання дозволу на відкриття
торгових точок

Розглянувши заяви приватного підприємця Свиридюк Наталії
Анатоліївни, проживає по вул. Інтернаціональній, 36-а, кв. 10 в м. Олевськ,
Тищенко Юлії Анатоліївни, проживає в м. Коростень по вул. Сосновського,
23-а, кв.8, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл:
1.1. На відкриття торгової точки для здійснення торгівлі

непродовольчою групою товарів до 01.01.2014 року приватному
підприємцю Свиридюк Наталії Анатоліївні у власному
приміщенні по вул. Київській в м. Олевську

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

1.2. На відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
продовольчою групою товарів до 01.01.2014 року приватному
підприємцю Тищенко Юлії Анатоліївни в орендованому
приміщенні площею 18 м.кв. по вул. З. Космодемянській, 2-б в м.
Олевську

з графіком роботи:
понеділок - неділя з 900 до 1830,
без перерви та вихідних.

2. Зобов’язати ПП Свиридюк Н.А., ПП Тищенко Ю.А., забезпечити
прилеглу до торгових точок територію  належним освітленням і двома
урнами для сміття.

3. Попередити ПП Свиридюк Н.А, Тищенко Ю.А.  про відповідальність
за порушення Правил благоустрою міста.

Міський голова А.В. Повар



14

УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 181

від 27 вересня 2013 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
з 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.
1. 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
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Додаток 1
до рішення виконкому ради

№ 181 від 27.09. 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. Мусійчук Петро Павлович

2. Твердохліб Володимир Васильович

3. Яневич Валентина Вікторівна
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 190

від 27 вересня 2013 року
Про надання дозволу на проведення
заходів з нагоди 70-річчя завершення
Карпатського рейду партизанського з’єднання
С.А. Ковпака

Відповідно до листа першого секретаря райкому Комуністичної  партії
України М.В. Макарчука, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Дозволити проведення заходів з нагоди 70-річчя завершення

Карпатського рейду партизанського з’єднання С.А. Ковпака, які
відбудуться в Олевську 01 жовтня 2013 року.

3. Секретарю міської ради Сай Л.О. направити лист до  Олевського РВ
УМВС України для відповідного реагування.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 193

від 27 вересня 2013 року
Про  надання дозволу на будівництво
інженерних споруджень, трубопроводів,
комунікацій і ліній електропередач

Розглянувши рішення № 409  тридцять четвертої сесії Олевської міської
ради VІ скликання  «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі їх в
користування на умовах оренди (будівництво інженерних мереж),
враховуючи те, що створені нові земельні ділянки і на них відсутні
інженерні мережі,  керуючись Законом України «Про містобудівну
діяльність», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл спеціалізованим організаціям на  виготовлення
проектно-кошторисної документації на будівництво інженерних
споруджень, трубопроводів (газу, води, водовідведення),
комунікацій і ліній електропередач  по вулицях Гетьманська, Весела,
Ю. Спіженка, Сучасна, Мироненка, Хутірна, Зимова, Древлянська,
В.Струтинського, Добровольського, Шелеста, Новоселів та
провулках Гетьманському, Хутірному, Зимовому.

2. Спеціалізованим організаціям проектно – кошторисну документацію
погодити відповідно до норм чинного законодавства.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 192

від 27 вересня 2013 року
Про передачу газопроводів
у користування Коростенському
УЕГГ ПАТ «Житомиргаз»

Розглянувши лист начальника  Коростенського УЕГГ ПАТ
«Житомиргаз» Сергія Михайловича Андросовича, відповідні документи,
керуючись Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики № 227 від 07.03.2013 року,
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 27.03.2013 року №
492/23024, Закону України «Про засади функціонування ринку
природного газу», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Передати в користування газопроводи природного газу з обладнанням,

згідно додатку, Коростенському УЕГГ ПАТ «Житомиргаз».
2. Доручити міському голові підписати договір на користування

складовими єдиної газотранспортної системи України (між власниками
та газотранспортними або газорозподільними підприємствами).

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
№ 90 від 03.04.2009 року «Про внесення змін до рішення виконкому №
328 від 10.12.2008 року «Про передачу газопроводу на
балансоутримання».

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 189
від 27 вересня 2013 року

Про затвердження висновку органу
опіки та піклування щодо можливості
позбавлення батьківських прав Сєбєнкової
Анжели Валеріївни стосовно її малолітніх дітей

Розглянувши заяву Гридіної Катерини Костянтинівни, що проживає по
вул. Чапаєва, 74-б щодо позбавлення батьківських прав Сєбєнкової
Анжели Валеріївни, акти обстеження умов проживання малолітніх дітей в
її сім’ї, постанову Олевського районного суду від 09.08.2013 року щодо
притягнення матері до адміністративної відповідальності за ухилення від
виконання батьківських обов’язків, виконком міської ради

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

ради від 27.09.2013 року (додається) щодо можливості позбавлення
батьківських  прав гр. Сєбєнкової А.В.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 191
від 27 вересня 2013 року

Про надання дозволу
на розміщення реклами

Розглянувши заяви Коструби Тетяни Петрівни, проживає по вул. Б.
Хмельницького, 49, фізичної особи-підприємця Ковалінського Сергія
Володимировича, відповідні документи, керуючись п. 13 ст. 30 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1.Надати дозвіл на розміщення реклами:

1.1. Кострубі Т.П. на тимчасовій споруді по вул. Київській на вікнах та
дверях;
1.2. ФОП Ковалінському С.В. на стіні магазину по вул. Княгині Ольги, 2.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 194
від 27 вересня 2013 року

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
№ 223 від 01.10.2012 року
«Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель та споруд»

Розглянувши заяву  Існюка Миколи Миколайовича, відповідні документи,
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про містобудівну діяльність в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в рішенні виконавчого комітету № 223 від 01.10.2012

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

2. П. 1 .викласти в наступній редакції:
«Надати дозвіл гр. Існюку М.М. на реконструкцію сараю під літню
кухню розміром 7,4 х 4,3 м, будівництво сараю  розміром 3 х 6 м,
туалету 1,5 х 2 м, гаража 4 х 3,3 м та капітального паркану на своїй
присадибній ділянці по пров. Герцена, 3-б» .

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 188
від 27 вересня 2013 року

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

Розглянувши заяву Хоречко Лариси Валеріївни, проживає по вул.
Набережній, 9-а, Трохимець Наталії Володимирівни, проживає в с. Радовель
Олевського району, Мещук Світлани Григорівни, проживає по вул. І. Франка, 10,
Сівковського Віктора Миколайовича, Сидоренко Тетяни Миколаївни,
проживають по вул. Герцена, 22, кв. 7, Нестеренко Марини Петрівни, проживає
по вул. Покальчука, 28, Бочковської Олени Василівни, проживає по вул.
Володимирській, 4, кв. 10, Мирончук Павлини Миколаївни, проживає по пров.
Герцена, 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. Мирончук П.М. на нове будівництво капітального паркану
розміром 30,2 м на своїй присадибній ділянці по пров. Герцена,
5;

1.2. Бочковській О.В. на будівництво нового капітального паркану  на
своїй присадибній ділянці по І пров. Чапаєва, 6;

1.3. Нестеренко М.П. на нове будівництво сараю розміром 3 х 6 м на
своїй приватній ділянці по вул. Покальчука, 28;

1.4. Сівковському В.М., Сидоренко Т.М. на встановлення балкону у
власній квартирі розміром 5 х 1 м в кв. 7, буд. 22 по вул. Герцена;

1.5. Мещук С.Г. на нове будівництво гаражу розміром 7х 5,5 м на
своїй присадибній ділянці по вул. Івана Франка, 10;

1.6. Хоречко Л.В. на добудову двохповерхового  приміщення площею
27,8 м.кв. на своїй присадибній ділянці по вул. Пушкіна, 7;

1.7. Трохимець Н.В. на реконструкцію житлового будинку по вул.
Пушкіна, 61 на своїй присадибній ділянці.

2. Гр. Мирончук П.М., Бочковській О.В., Нестеренко М.П., Сівковському
В.М., Мещук С.Г., Трохимець Н.В., Хоречко Л.В.:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
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- направити повідомлення до інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській області про початок
виконання будівельних робіт.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 202
від 27 вересня  2013 року

Про розгляд листа відділу культури
Олевської райдержадміністрації

Розглянувши лист начальника відділу культури Олевської
райдержадміністрації щодо заключення охоронних договорів на об’єкти
культурної спадщини, керуючись ст. 30, ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про охорону культурної
спадщини», у зв’язку з тим, що об’єкти культурної спадщини, які
розташовані на території міста Олевська, знаходяться на балансі міської ради
і міська рада належно виконує всі обов’язки по їх утриманню виконком
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Не проводити укладання охоронних договорів з відділом культури
Олевської райдержадміністрації.

Міський голова                                                                      А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 185
від 27 вересня 2013 року

Про надання дозволу на збір
вихідних даних

Розглянувши заяви Білошицької Ольги Іванівни, проживає по вул. Б.
Хмельницького, 54, Тетяни Павлівни, проживає по пров. Герцена, 3,
Романчук Марії Антонівни, проживає по вул. Б. Хмельницького, 72, Хлань
Людмили Петрівни, проживає по вул. Жовтнева, 10, кв. 2, фізичної особи
підприємця Дубровець Марії Григорівни, проживає по вул. Щорса, 4,
головного лікаря КЗ «ОРЦПМСД» Орлицької Людмили Володимирівни,
відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на збір вихідних даних:

1.1. Існюк Т.П.  на підключення до централізованого
водовідведення та водопостачання по пров. Герцена, 3.

1.2. Романчук М.А.  на підключення газопостачання по вул.
Княгині Ольги, 8, кв. 8;

1.3. Хлань Л.П. на підключення до централізованого
водопостачання кв. 2 в буд. 10 по вул. Івана Франка;

1.4. Білошицькій О.І. на підключення до централізованого
водопостачання кв. 3 в буд. 7 по вул. Свято-Миколаївській;

1.5. ФОП Дубровець М.Г. на підключення до централізованого
водовідведення та водопостачання по вул. Герцена, 24,

1.6. Головному лікарю  КЗ «ОРЦПМСД» Орлицькій Л.В. на
підключення до  централізованого водовідведення та
водопостачання приміщення Центру ПМСД (поліклініка) та
рентген-кабінету по вул. Свято-Миколаївській, 46.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 186
від 27 вересня 2013 року

Про надання дозволу на
відключення від централізованого
опалення

Розглянувши заяви Куліш Тетяни Андріївни, проживає по вул.
Інтернаціональній, 36-а, кв. 16, Левківської Галини Михайлівни, проживає по
вул. Княгині Ольги, 3, кв. 7, Стрельцової Марини Володимирівни, проживає
по вул. 40 років Перемоги, 2, кв. 26, Мосейчука Петра Миколайовича,
проживає по вул. 40 років Перемоги, 2, кв. 29, Пістуненка Леоніда
Леонідовича, проживає по вул. Енгельса, 21-а, кв. 2,  відповідні документи,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради

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

- Куліш Т. А. в кв. 16  буд. 36-а по вул. Інтернаціональній;
- Пістуненку Л. Л. в кв. 2 буд. 21-а по вул. Енгельса;
- Мосейчуку П.М. в кв. 29 буд. 2 по вул. 40 років Перемоги;
- Стрельцовій М.В. в кв. 26   буд. 2 по вул. 40 років Перемоги;
- Левківській Г.М. в кв. 7 буд. 3 по вул. Княгині Ольги.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 187
від 28 вересня 2013 року

Про присвоєння
юридичної адреси

Розглянувши заяву Мирончук Павлини Миколаївни, проживає по пров.
Герцена, 5, рішення 33-ї сесії 6-го скликання  № 387 від 03.09.2013 року „Про
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд” відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Присвоїти юридичні адреси :
- земельній ділянці гр. Налапко О.В. по вул. Радгоспна – Радгоспна, 56;
- земельним ділянкам, відповідно до держаних актів серії САЕ №

865439, САЕ № 865437 – пров. Герцена, 5-в.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

міського голови Мельника С.В.

Міський голова                                                             А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 184
від 27 вересня 2013 року

Про надання матеріальної
допомоги на поховання громадян

Розглянувши заяву Новак Ольги Іванівни, проживає по вул. Л.
Українки, 10, Перцевого Дмитра Володимировича, проживає по вул.
Московській, 3-а, про поховання громадян, які на день смерті ніде не
працювали, пенсій не отримували, на обліку в центрі зайнятості не
перебували, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
27.07.1996р. „Про розмір допомоги на поховання”, виконком міської ради

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

1.1. Новак О.І. на поховання брата Кручиніна С.І.
1.2. Перцевому Д.В. на поховання племінника Клименка М. П.
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
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 183
від 27 вересня 2013 року

Про надання
матеріальної допомоги

Розглянувши заяву Шапіра Михайла Григорійовича, проживає по вул.
Пушкіна, 84, Кручко Валентини Іванівни, проживає по вул. 40 років
Перемоги, 2, кв. 24, Кручка Анатолія Адамовича, проживає по вул. Г. Бабій,
12, відповідні документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Надати матеріальну допомогу:
- Кручко В.І. на встановлення автономного опалення в квартирі

№ 24 по вул. 40 років Перемоги, 2 в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн.

- Кручку А.А. на витрати по лікуванню дружини Кручко О.Д. в
сумі 1000,00 грн.

- Шапіру М.Г. на компенсування витрат на поховання Беккер О.Р.
в сумі 1000,00 грн.

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В. В.  виділити кошти в сумі 3000,00 грн. із внесенням змін до
кошторисних призначень.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 203
від 27 вересня 2013 року

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

Розглянувши заяву фізичної особи підприємця Дубченко Наталії
Анатоліївни про виконання вимог паспорта прив’язки тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності, виданого 20.08.2013 року за №
21, 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:

1. Ввести в експлуатацію тимчасову споруду по вул. Чапаєва, згідно вимог
паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності від 20.08.2013 року № 21.

2. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності по вулиці Чапаєва - 5 (п»ять) років з дня
введення в експлуатацію.
3. ФОП Дубченко Н.А.:

-дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- 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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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 27  вересня  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.Г., Дубченко Н.А., Іванченко Я.С., Ігнатюк А.О.,
Кльоц І.В., Стрюковата Т.А., Ковальчук О.С., Шуста А.М., Ковалінський
Ю.М., Мініч А.М., Пархомець М.І.,  Тарасевич Н.М., Губарець В.О.,
Омельчук О.В., Рябой Є.М., Пекарська Ю.А.,  Пятницький В.Б.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. / 180. Про розгляд позовних заяв громадян міста Олевська до Олевської
міської ради.

2. / 181. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на
обліку з покращення житлових умов.

3. / 182. Про надання дозволу на роздрібну торгівлю з лотків по вул.
Привокзальній та Київській.

4. / 183. Про надання матеріальної допомоги.

5. / 184. Про надання матеріальної допомоги на поховання громадян

6. / 185. Про надання дозволу на збір вихідних даних.

7. /186. Про надання дозволу на відключення від централізованого
опалення.
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8. /187. Про присвоєння юридичної адреси.

9. /188. Про надання дозволу на будівництво, добудову та перебудову
житлових будинків, господарських будівель та споруд.

10. /  189. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо
можливості позбавлення батьківських прав Сєбєнкової Анжели
Валеріївни стосовно її малолітніх дітей.

11./  190. Про надання дозволу на проведення заходів з нагоди 70-річчя
завершення Карпатського рейду партизанського з’єднання С.А.
Ковпака.

12./  191. Про надання дозволу на розміщення реклами.

13./  192. Про передачу газопроводів в користування Коростенському
УЕГГ ПАТ «Житомиргаз».

14./ 193. Про  надання дозволу на будівництво інженерних
споруджень, трубопроводів,  комунікацій і ліній електропередач.

15. / 194. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради № 223 від 01.10.2012 року «Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових будинків, господарських будівель та
споруд».

16. / 195. Про надання дозволу на відкриття торгових точок.

17. /  196. Про надання дозволу.

18. / 197. Про розгляд службової записки майстра благоустрою міської
ради.

19. / 198. Про розгляд заяв.

20. /199. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев в межах
території міста Олевська.

21./200. Про створення комісії по передачі гуртожитку по вул. Герцена,
22 м. Олевськ.

22./ 201. Про внесення змін у рішення виконкомів Олевської міської
ради.

23./202. Про розгляд листа відділу культури Олевської
райдержадміністрації.
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24./ 203. Про виконання вимог паспортів прив’язки тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності по вул. Київській.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд позовних заяв до Олевського районного суду
громадянами міста.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 180 додається /

СЛУХАЛИ: 2. 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» - 21

/ Рішення № 181 додається /

СЛУХАЛИ: 3. 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» - 21

/ Рішення № 182 додається /

СЛУХАЛИ: 4. Про надання матеріальної допомоги.
Інформує: Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської
ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 183 додається /

СЛУХАЛИ: 5.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» - 21

/ Рішення № 184 додається /

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на збір вихідних даних.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 185 додається /

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на відключення від централізованого
опалення.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 186 додається /

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння юридичної адреси.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню

Голосували «За» - 21
/ Рішення № 187 додається /

СЛУХАЛИ: 9. 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» - 21

/ Рішення № 188 додається /

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження висновку органу опіки та піклування
щодо можливості позбавлення батьківських прав Сєбєнкової Анжели
Валеріївни стосовно її малолітніх дітей.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 189 додається /

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на проведення заходів з нагоди 70-
річчя завершення Карпатського рейду партизанського з’єднання С.А.
Ковпака.
Інформує: Сай Л.О. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 190 додається /

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на розміщення реклами.



35

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 191 додається /

СЛУХАЛИ: 13. Про передачу газопроводів в користування
Коростенському УЕГГ ПАТ «Житомиргаз».
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 192 додається /

СЛУХАЛИ: 14. Про  надання дозволу на будівництво інженерних
споруджень, трубопроводів,  комунікацій і ліній електропередач.
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 193 додається /

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради № 223 від 01.10.2012 року «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» - 21

/ Рішення № 194 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» - 21

/ Рішення № 195 додається /

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 196 додається /
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СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд службової записки майстра благоустрою
міської ради.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 197 додається /

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяв.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 198 додається /

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев в межах
території міста Олевська.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 199 додається /

СЛУХАЛИ: 21. Про створення комісії по передачі гуртожитку по вул.
Герцена, 22 м. Олевськ.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 200 додається /

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін у рішення виконкомів Олевської міської
ради.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 201 додається /

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд листа відділу культури Олевської
райдержадміністрації.
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню
Голосували «За» - 21

/ Рішення № 202 додається /
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СЛУХАЛИ: 24. 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» - 21

/ Рішення № 203 додається /

Міський голова А.В. Повар


