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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 44
від 27 лютого 2014 року
Про затвердження
норм витрат води

Розглянувши звернення директора Олевського ОП Теплових мереж
Панченка О.А. щодо затвердження норм водопостачання для фізичних та
юридичних осіб, які користуються послугами підприємства, відповідно до
Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житловокомунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та
затвердження нормативів питного водопостачання», враховуючи типові
норми водопостачання (БНіП 2.04.01-85), керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити норми витрат питної води, які необхідні для
забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб
споживачів, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 36
від 27 лютого 2014 року

Про погодження загально –
виробничих норм
Розглянувши звернення директора Олевського ОП Теплових мереж
Панченка О.А. щодо погодження загально-виробничих норм питомих витрат
палива та електроенергії на 2014 рік, які користуються послугами
підприємства, відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні
послуги», «Про засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити:
1.1. Загально-виробничі норми питомих витрат палива та
електроенергії на 2014 рік.
1.2. Норми втрат теплової енергії в теплових мережах.
1.3. Втрат води на підйом та очищення в трубопроводах, з
резервуарів та розподільчій мережі
1.4. Комерційних втрат.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 26
від 27 лютого 2014 року
Про оформлення права власності
на об’єкти нерухомого майна, що
перебувають у власності юридичних осіб
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
В.В., додані матеріали, ст. 1, 29, 30, 60, п. 10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень», постановою Кабінету Міністрів
України № 703 від 22.06.2011р. «Про затвердження Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на оформлення права власності на незакінчене
будівництво п’ятиповерхового житлового будинку загальною
площею 3799,7 м.кв. в м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 31 за
Олевською територіальною громадою в особі Олевської міської
ради.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 35
від 27 лютого 2014 року
Про найменування
нового провулку
в м. Олевськ

Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельника С.В.,
зважаючи на відсутність рішення міської ради про найменування І пров.
Щасливий, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти провулку назву – І пров. Щасливий.
2. Винести дане рішення виконавчого комітету на розгляд сесії міської
ради.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 34
від 27 лютого 2014 року

Про затвердження розпоряджень
міського голови

Розглянувши розпорядження, що видавалися міським головою, у
зв’язку з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити розпорядження міського голови:
- № 27 від 24.02.2014 року «Про надання дозволу на проведення
універсальної виставки «Зимовий ярмарок».
- № 16 від 04.02.2014 року «Про надання дозволу Нікітіч Т.Г. на
здійснення підприємницької діяльності».

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 31
від 27 лютого 2014 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов

Розглянувши заяви та відповідні документи гр. Особи, 1, проживає по І
пров. Адреса, 1, м. Олевськ, Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 2, 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 Особи, 1, яка складається з семи осіб:
Особа, 1, 1983 р.н. – заявник
Особа, 2, 1980 р.н. – чоловік
Особа, 3, 2000 р.н. – дочка
Особа, 4, 2002 р.н. – дочка
Особа, 5, 2008 р.н. – дочка
Особа, 6, 2011 р.н. – дочка
Особа, 7, 2013 р.н. – дочка
Сім'ю Особи, 1 внести до обліку позачергової черги громадян, що
потребують поліпшення житлових умов, як сім'ю, що має п’ятьох дітей.
2. Сім'ю Особи, 2, яка складається з трьох осіб:
Особа, 2, 1982 р.н. - заявник
Особа, 3, 2003 р.н. – дочка
Особа, 4, 2004 р.н. - син
Сім'ю Особи, 2 внести до обліку загальної черги громадян, що потребують
поліпшення житлових умов.
Міський голова

Голосували «За» - 21
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 29
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальна
та Київська
Розглянувши
заяви приватних підприємців (додаток №1), які
здійснюють роздрібну торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го
скликання від 20.04.2010 р. «Про затвердження Положення про торгівлю з
лотків у м. Олевськ», рішенням виконкому № 225 від 15. 09. 2010 р. «Про
затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити приватним підприємцям, згідно додатку, здійснення
роздрібної торгівлі з лотків у відповідності до заключених договорів
в період з 01.03.2014р. по 30.06.2014р. на відведеній території
вулиць Привокзальна та Київська.
2. Приватним підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю, згідно
додатку, 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, які здійснюють роздрібну торгівлю з
лотків, згідно додатку, 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 приватними підприємцями,
згідно додатку 1.
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

Додаток № 1
до рішення виконкому «Про надання
дозволу на роздрібну торгівлю з
лотків по вул. Привокзальна та Київська»

№
п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові
фізичної особи підприємця

1.
2.
3.
4.

Особа, 1
Особа, 2
Особа, 3
Особа,4

Голосували «За» - 21

№
місця

Примітка

Вул. Привокзальна
Вул. Привокзальна
Вул. Привокзальна
з 01.04.14р. по 01.05.14р.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 27
від 27 лютого 2014 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
на 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, Особу, 4, Особу, 5.
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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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 25
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу на
перепланування житлового будинку
№ 3 по пров. Незалежності в м Олевськ

Розглянувши лист судді Олевського районного суду Волощука В.В.
щодо надання дозволу на перепланування житлового будинку № 3 по пров.
Незалежності, що у місті Олевську згідно варіанту № 1,3 у справі за позовом
Особи, 1 до Особи, 2 про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Дати дозвіл на перепланування житлового будинку № 1 по
пров. Адреса в м. Олевськ згідно варіанту № 1,3 розподілу житлового
будинку.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. дане рішення
направити в Олевський районний суд.

Міський голова
Голосували «За» - 21

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 37
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу на
розміщення електронних
терміналів з продажу лотерей

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Ковальчука Павла
Тарасовича, проживає по вул. Бенделіані, б. 3, кв. 2 м. Луцьк, Волинської
області щодо розміщення електронних терміналів з продажу лотерей в
закладах кафе на території міста Олевська, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Не надавати дозвіл ФОП Ковальчуку П.Т. на розташування
електронних терміналів з продажу лотерей в закладах кафе на
території міста Олевська у зв’язку з відсутністю експертного
висновку про те, що електронні автомати з продажу лотерей не є
гральними автоматами та відсутністю агентського договору між
Ковальчук П.Т. та ТзОВ «ЛАКІЛОТ» про надання послуг з
розповсюдження державної лотереї на 2014 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.
.

Міський голова
Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 38
від 27 лютого 2014 року
Про розгляд позовних заяв
громадян міста Олевська
до Олевської міської ради

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши позовну заяву до Олевської міської ради Особи, 1 «Про
визнання права власності на спадкове майно в порядку спадкоємства за
законом», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Позовну заяву Особи, 1 визнати обґрунтованою.
2. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях при
представленні інтересів громади міста взяти до уваги прийняте
рішення виконавчого комітету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 32
від 27 лютого 2014 року

Про надання матеріальної
допомоги
Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,
Особа, 1, проживає по вул. Адреса, 1, відповідні документи, керуючись ст.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу:
1.1. Особі, 1 у зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі
300,00 грн.
1.2. Особі, 2 на лікування в Київській лікарні в сумі 500,00 грн.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. виділити кошти в сумі 800,00 (вісімсот) грн. за рахунок
кошторисних призначень на 2014 рік

Міський голова

Голосували «За» - 21
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 33
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель
та споруд
Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,
Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 2, Особа, 3, Особа, 4, проживають по вул.
Адреса, 3, пастора УХЦ «Нове покоління» Тимощука Леоніда Петровича,
Особи, 4, проживає по вул. Адреса, 4, 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 обладнанням
внутрішнього санвузла розміром 1,5 х 2,50 м зі зменшенням жилої площі на
2,0 м.кв. на своїй присадибній ділянці по вул. Адреса, 1;
1.2. Особі, 2 на перепланування кімнат в квартирі із змінами житлової та
підсобної площі без зміни внутрішніх комунікацій водопроводу та каналізації
у квартирі № 17 по вул. Адреса, 2;
1.3. Особі, 3, Особі, 4 на реконструкцію житлового будинку (добудова кухні
та санвузла) розміром 4,5 м х 4 м, 5,5 м х 2,2 м, будівництво гаража розміром
7 м х 5 м на своїй присадибній ділянці по вул. Адреса, 3;
1.4. Пастору УХЦ «Нове покоління» Тимощуку Л.П. на виготовлення
проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщень з
добудовою під Молитовний Дім
2. Громадянам:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити повідомлення до інспекції державного архітектурнобудівельного контролю у Житомирській
області
про
початок
виконання будівельних робіт.
3. Відмовити гр. Особі, 4 у реконструкції квартири 3 по вул. Адреса, 4,
у зв’язку порушенням лінії забудови.
Міський голова
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РІШЕННЯ № 45
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу
на розміщення тимчасової
споруди
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,
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 тимчасової споруди Особі, 1 по вул.
Адреса, 1 для провадження підприємницької діяльності.
2. Термін розміщення
тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в
експлуатацію.
3. Гр. Особі, 1:
- 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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РІШЕННЯ № 46
від 27 лютого 2014 року
Про виконання вимог паспорту
прив’язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької
діяльності
Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає
по вул. Адреса, 1 про виконання вимог паспорта прив’язки тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого 16.05.2013
року за № 18, 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. Ввести в експлуатацію тимчасову споруду:
- по вул. Привокзальній, згідно вимог паспорта прив’язки тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності від 16.05.2013
року № 18 виданого Особі, 1.
2. Термін розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької
діяльності по вулиці Привокзальній - 5 (п'ять) років з дня введення в
експлуатацію.
3. ФОП Особі, 1:
-дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ та Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.
Олевськ;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди.
4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особапідприємець позбавляється дозволу на тимчасове користування земельною
ділянкою відповідно до договору особового строкового сервітуту.
Міський голова
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РІШЕННЯ № 39
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу по
наданню готельних послуг
Розглянувши лист директора приватного підприємства «Будпослуги
№1» Омельчука О.В., заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає с.
Адреса, 1, Олевського р-ну, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл:
1.1. Приватному підприємству «Будпослуги №1» на здійснення
підприємницької діяльності по наданню готельних послуг у
власному приміщенні за адресою: м. Олевськ, вул. Промислова,
27
з графіком роботи:
понеділок - неділя цілодобово,
без перерви та вихідних.
1.2. ФОП Особі, 1 на здійснення підприємницької діяльності по
наданню готельних послуг у орендованому приміщенні за
адресою: м. Олевськ, вул. Промислова, 27
з графіком роботи:
понеділок - неділя цілодобово,
без перерви та вихідних.
2. Зобов’язати ПП «Будпослуги №1», ФОП Особі, 1 забезпечити прилеглу
до готелю територію належним освітленням і урнами для сміття.
3. Попередити ПП «Будпослуги №1», ФОП Особі, 1 про відповідальність
за порушення Правил благоустрою міста.
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РІШЕННЯ № 28
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу
на відкриття торгових точок
Розглянувши лист директора приватного підприємства «Будпослуги
№1» Омельчука Олега Васильовича, заяви приватних підприємців Особіи, 1,
проживає с. Адреса, 1 , Олевського р-ну, Особи, 2, проживає по вул. Адреса,
2 м. Олевськ, Особи, 3, проживає по пров. Адреса, 3, м. Олевськ, відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл до 01.01.2015 року:
1.1. ПП Будпослуги № 1 на відкриття торгової точки для здійснення
торгівлі продовольчими та промисловими товарами у власному
приміщенні загальною площею 92.0 кв.м. по вул. Промисловій, 27
м. Олевськ.
1.2. ФОП Особі, 1 на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
будівельною групою товарів у орендованому приміщенні по вул.
Промисловій, 27, м. Олевськ загальною площею 21,0 м.кв
з графіком роботи:
понеділок - неділя з 830 до 1900,
без перерви та вихідних.
1.3. ФОП Особі, 2 на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
продовольчою групою товарів у орендованому приміщенні по вул.
Промисловій, 27, м. Олевськ загальною площею 15,0 м.кв.
з графіком роботи:
понеділок - неділя з 830 до 2000,
без перерви та вихідних.
1.4. ФОП Особі, 3 на відкриття магазину для здійснення торгівлі
автозапчастинами
у власному приміщенні по вул. СвятоМиколаївській, 41-а, м. Олевськ загальною площею 283,0 м.кв.
з графіком роботи:
понеділок - неділя з 830 до 180,
без перерви та вихідних.
2. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до торгових точок територію
належним освітленням і урнами для сміття.

3. Попередити ПП про
благоустрою міста.

Міський голова
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РІШЕННЯ № 40
від 27 лютого 2014 року
Про впорядкування руху
автотранспорту по І пров.
Московському в м. Олевську

Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по І пров. Адреса, 1 щодо
необхідності впорядкування руху автотранспорту по І пров. Московському в
м. Олевську, заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
В.В., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.105.16 ДСТУ 4100-2002, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на облаштування габаритних воріт з встановленням на них
заборонного знаку "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує
3 м, заборонено".
2. Схему розташування габаритних воріт та встановлення дорожніх знаків
погодити з відділенням ДАІ Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області, Олевським РЕМ, Олевським районним сектор
ДСНС України в Житомирській області.
3. Рекомендувати жителям І пров. Московського створити вуличний
комітет для створення механізму співфінансування міською радою
окремих громадських ініціатив (освітлення, газопостачання, ремонту
дороги пров. Московського).

Міський голова
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РІШЕННЯ № 41
від 27 лютого 2014 року
Про дотримання Правил
благоустрою міста Олевська
підприємством «Олевський район
електричних мереж» (РЕМ)

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.
щодо порушення Правил благоустрою міста Олевська Олевським РЕМ при
проведенні робіт по розчистці охоронних зон ліній електропередач,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.
10 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію заступника міського голови та начальника Олевського
РЕМ Губарця В.О. взяти до відома.
2. Олевському РЕМ до 15.04.2014 року провести роботи по прибиранню
охоронних зон ліній електропередач від зрізаних дерев та чагарників в
районі між залізничною дорогою та прилеглих до неї територій вулиць
Шевченка, Коцюбинського, Грабчака, О. Опанасюка та Рад.
Міський голова
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РІШЕННЯ № 30
від 27 лютого 2014 року
Про надання дозволу на
зрізання аварійних дерев та
обрізку крон дерев в межах
території міста

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, м. Олевськ,
керуючись ст. 30 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:
1.1. На зрізання сухостійного дерева на прибудинковій території по
вул. Привокзальній, 3.
1.2. На обрізку крон дерев по вул. Свято-Миколаївській, в межах лінії
електропередач
2. Роботи провести силами Олевського РЕМ та бригади благоустрою
міської ради, забезпечивши техніку безпеки під час виконання робіт.
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РІШЕННЯ № 42
від 27 лютого 2014 року
Про організацію вивезення
твердих побутових відходів
від житлових будинків № 8, № 10
по вул. Княгині Ольги, м. Олевськ
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
взявши до уваги думку мешканців житлових будинків № 8,№ 10 по вул.
Княгині Ольги, м. Олевськ щодо організації вивезення твердих побутових
відходів від даних житлових будинків, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Заборонити мешканцям багатоповерхових житлових
будинків № 8, № 10 по вул. Княгині Ольги складувати тверді
побутові відходи в день їх вивозу на зеленій зоні та на
тротуарах біля даних житлових будинків.
2. Дати згоду на облаштування мешканцями багатоповерхових
житлових будинків № 8, № 10 вул. Княгині Ольги
майданчика для складування твердих побутових відходів в
тарі чи в упаковки у день їх вивозу між даними житловими
будинками.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови Колбасюка В.В. та дільничних
інспекторів м. Олевськ.

Міський голова
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РІШЕННЯ № 43
від 27 лютого 2014 року
Про заходи щодо підготовки та
проведення на території міста місячника
з благоустрою та санітарної очистки
З метою приведення об’єктів комунального призначення, доріг міста
Олевська, територій підприємств, організації, установ, приватних
домогосподарств, прилеглих територій в належний стан, очищення місць
загального користування, берегів річки Уборть від накопичених у веснянозимовий період твердих побутових відходів, приведення в належний стан
фасадів будівель, огорож та інших споруд, керуючись ст. 30 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста з 15.03.2014 р. по 15.04.2014 р.
2. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій міста
всіх форм власності, жителів комунальних та приватних будинків міста
провести весняний місячник санітарної очистки та благоустрою м. Олевська
спрямований на :
2.1. приведення у належний стан виробничих
адміністративно-господарських споруд та власних територій;

приміщень,

2.2. благоустрій та очистку закріплених за ними територій;
2.3. прибирання, визначених розмежуванням (закріплення) територій
загального користування прибережної смуги р. Уборть.
3. Звернутися до депутатів міської ради, голів вуличних комітетів
міста щодо проведення роботи в своїх округах з мешканцями міста з питання
їх участі в проведенні санітарної очистки міста.

4. Керівникам комунальних підприємств, торгівлі, ринків, інших
організацій та установ на території міста на період проведення місячника для
організації виконання обсягів робіт, забезпечити в повному обсязі
необхідний інвентар, будматеріали , техніку, а також необхідні кошти.
5. Заступнику міського голови Колбасюку В.В., майстру благоустрою
Миніч А.М. організувати належним чином інформаційно-роз’яснювальну
роботу серед населення міста, підприємств, організацій та установ щодо
участі у проведенні місячника в т.ч. через газету, телефонограми та
письмових повідомлень, розміщення вуличних оголошень.
6. Встановити п’ятницю днем санітарного очищення територій міста.
7. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. ознайомити з даним
рішенням керівників установ, організацій на території міста, приватних
підприємців, жителів міста та забезпечити контроль за його виконанням.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 47
від 27 лютого 2014 року

Про розгляд звернення
отамана та начштабу
Олевського куреня Древлянської Січі
МГО «Козацтво Запорозьке»
Розглянувши та обговоривши звернення отамана Омельчука О.В. та
начштабу Халімончука Ю.В. Олевського куреня Древлянської Січі МГО
«Козацтво Запорозьке» щодо заснування алеї слави Героям Майдану та
встановлення пам’ятного знаку загиблим «Небесної Сотні», виконком міської
ради

ВИРІШИВ:
1. Винести звернення отамана та начштабу Олевського куреня
Древлянської Січі МГО «Козацтво Запорозьке» на громадське
обговорення.

Міський голова

Голосували «За» - 21

А.В. Повар

