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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  № 1 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про затвердження Регламенту  

виконавчого комітету Олевської  

міської ради об’єднаної  

територіальної громади 

 

Керуючись  ст. 26, ст. 51,52,53,54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Олевської міської ради 

об’єднаної територіальної громади (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова                    О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ЗМІСТ: 

1. Загальні положення  

2. Члени виконавчого комітету  

3. Планування роботи виконавчого комітету  

4. Підготовка проектів рішень  

5.       Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету  

6.  Прийняття рішень  

7.  Скасування рішень виконавчого комітету  
 

1. Загальні положення 

1.1. Виконавчий комітет ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим 

органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. 

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його 

утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої 

влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

1.2. Регламент виконавчого комітету ради (далі - Регламент) є актом, 

який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні 

питання діяльності виконавчого комітету. 

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, 

проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого 

комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету. 

Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць. За 

необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. 

Початок засідань виконавчого комітету о 10.00 год. 

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих 

випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з 

цього питання приймається більшістю голосів «За» від загального складу 

виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому 

(закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з 

дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого 

доступу. 

1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому 

бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального 

його складу. 

Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь у його засіданнях. 

У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає 

можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє 

міського голову або керуючого справами виконавчого комітету. 

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж 
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половини засідань виконкому протягом шести місяців міський голова 

вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального 

складу виконавчого комітету. 
 

1.5. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати 

ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а 

також запрошені особи. 

1.6. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, 

співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого 

комітету здійснює відповідальна особа за три дні до проведення засідання 

виконкому.  

1.7. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з 

розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів 

ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання 

виконавчого комітету. 

1.8. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до 

порядку денного, який формує загальний відділ за підписом керуючого 

справами виконавчого комітету. 

1.9. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а 

у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

або на керуючого справами виконавчого комітету. 

1.10. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого 

може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та 

запрошених. 

1.11. На засіданні виконавчого комітету загальним відділом ведеться 

протокол. 

1.12. Офіційним документом, який приймається на засіданні 

виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: 

віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, 

дату і підпис головуючого на засіданні. 

1.13. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого 

комітету. 

2.Члени виконавчого комітету 

1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за 

пропозицією міського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у 

складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського 

голови, керуючого справами (секретаря виконавчого комітету, а також 

керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших 

осіб До складу виконавчого комітету міської ради входять також за 

посадою секретар відповідної ради, староста (старости). 

2. Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету 

здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого 

комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повно-

важень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку 

обрання їх на вказані посади. 



3. Члени виконавчого комітету мають право: 

4. Не пізніше, як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету 

знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. 

5. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету: 

 вносити пропозиції щодо порядку денного; 

 отримувати від доповідачів роз’яснення; 

 вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету. 

6. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах 

ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також 

для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від 

виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм 

середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, 

пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за 

рахунок коштів бюджету. 
3. Планування роботи виконавчого комітету 

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою 

організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється 

відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану 

заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом. 

3.2. План роботи виконавчого комітету складається організаційним 

відділом за пропозиціями заступників міського голови, керуючого спра-

вами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників 

виконавчих органів ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного 

року й затверджується на засіданні виконавчого комітету. 

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи: 

- календарний план засідань виконавчого комітету; 

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого 

комітету. 

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення 

засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд 

виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання. 

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть 

бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету. 

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету 

здійснюється відповідальною особою. 

3.7. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий 

справами виконавчого комітету інформує виконком про виконання плану 

роботи за попереднє півріччя. 

3.8. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення 

основних організаційних заходів, який готується відповідальною особою 

та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього 

місяця. 

4. Підготовка проектів рішень 

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів 

України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану 



роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, 

постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян. 

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) 

міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського 

голови в межах своєї компетенції', секретарем ради, керуючим справами 

виконавчого комітету. 

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших 

матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників 

міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників вико-

навчих органів міської ради. 

4.3. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим 

Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта 

процедури, визначеної Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається 

виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення 

контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного 

Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші 

ознайомлення з проектом регуляторного акта. 

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого 

входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого 

самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект 

регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, 

становить п’ять календарних днів. 

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом 

ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією 

органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у 

зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної 

процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш по-

годження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим 

органом ради підписується із зауваженнями, про що додається 

відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта 

повертається розробнику на доопрацювання. 

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом 

ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією 

органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

надається відповідний висновок у письмовій формі. 

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту 

регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 

- відсутній аналіз регуляторного впливу; 



- проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з 

порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»; 

- відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до 

повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами 

місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

4.4. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що 

планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються 

виконавцями до загального відділу в друкованій та електронній формі 

не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого 

комітету, крім випадків термінового розгляду питань. 

4.5. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають 

їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. 

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета 

складення документа. 

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, 

прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та 

виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні 

виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, 

обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, 

підсумкової інформацій). 

4.6. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як 

правило, 2-3 друковані сторінки, довідки - 4 друковані сторінки.  

4.7. Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують: 

- перший заступник міського голови; 

- керуючий справами виконавчого комітету; 

- заступники міського голови (відповідно до розподілу обов’язків); 

- керівник виконавчого органу ради, який готує питання; 

- керівники виконавчих органів міської ради - з питань, що відносяться 

до їхньої компетенції; 

- керівник юридичного відділу; 

- галузевий юрист з питань, що відносяться до компетенції 

конкретного виконавчого органу ради. 

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним 

розвитком міста, села, селища міста в обов’язковому порядку погоджуються з 

фінансовим управлінням. 

4.8. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, 

вказаними в аркуші погодження, відповідальна особа редагує його відповідно 

до вимог діловодства та правопису. 

4.9. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з 

інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах. 

4.10. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й 

електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за 

ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й 

електронних носіях несуть виконавці. 



Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку 

денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови 

(у разі його відсутності з поважних причин - посадової особи, яка 

здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого 

комітету. 

4.11. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з 

дозволу міського голови, а в разі його відсутності з поважних причин, 

посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті 

в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів 

виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома 

третинами членів виконавчого комітету від загального його складу. 

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету 

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським 

головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї 

функції - заступником  міського голови в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше 

половини від загального складу виконавчого комітету. 

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету 

формується відповідальною особою, до якого включаються проекти 

рішень виконавчого комітету. 

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час 

на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з 

кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на 

початку засідання. 

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на 

розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю 

голосів від загального складу членів виконавчого комітету. 

6. Прийняття рішень 

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до 

проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий 

комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого 

комітету. 

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без 

обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому 

не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету. 

6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, 

він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання 

на розгляд ради. 

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення 

зауважень, протягом п'яти днів після засідання виконавчого комітету, крім 

рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, 

доопрацьовуються виконавцями та передаються до відповідальної особи, 

який надає їх на підпис  міському голові, а в разі його відсутності з 

поважних причин, - посадовій особі, яка здійснює його повноваження. 

Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі 



його відсутності з поважних причин, - посадовою особою, яка здійснює 

його повноваження, додатки до рішень - керівниками виконавчих органів 

ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка. 

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об'єднують декілька 

напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються 

управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами виконавчого 

комітету. 

6.5. Підписані рішення реєструються відповідальною особою шляхом 

присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація 

рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку 

року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його 

прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку 

місці. 

6.6. Розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується 

відповідальною особою в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних 

рішень завіряються печаткою загального відділу. 

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, 

проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, 

що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та 

юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за 

відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець. 

Засвідчення витягів здійснює загальний відділ шляхом проставляння 

штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису 

особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і 

проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також 

скріплюється печаткою загального відділу. 

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них 

посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, 

підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний 

період тощо забезпечується контрольним відділом. 

6.8. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське 

забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні 

виконавчі органи ради. 

7. Скасування рішень виконавчого комітету 

 Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної 

компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 2 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про затвердження  

розпоряджень 

міського голови  

Розглянувши розпорядження міського голови від 14.02.2017 № 49-А 

«Про нагородження учасників  бойових дій на території інших держав»,  від 

20.02.2017 № 53 «Про внесення змін до штатного розпису Копищенського та 

Майдан-Копищенського дошкільних навчальних закладів», від 20.02.2017 № 

55 «Про введення посади асистента вихователя», що видавалися у зв’язку з 

виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 14.02.2017 № 49-А «Про нагородження учасників  бойових дій на 

території інших держав»; 

-  від 20.02.2017 № 53 «Про внесення змін до штатного розпису 

Копищенського та Майдан-Копищенського дошкільних навчальних 

закладів»; 

- від 20.02.2017 № 55 «Про введення посади асистента вихователя», 

додаються. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 14.02.2017 № 49-А 

Про нагородження учасників  

бойових дій на території інших держав  

 

  З нагоди святкування Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав:  

1. Нагородити  грамотами та грошовими преміями по 200 (двісті) гривень 

кожного наступних учасників бойових дій на території інших держав: 

1.1. Венгловського Володимира Гвидоновича 

1.2. Казюка Олега Васильовича 

1.3. Колодюка Олександра Михайловича 

1.4. Кордонця Віктора Васильовича 

1.5. Ничипорчука Валерія Гавриловича 

1.6. Федоровича Миколу Миколайовича 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти  в сумі 1200,00 грн. (одна тисяча двісті) грн. за 

рахунок бюджетних призначень. 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконкому. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.В.Омельчук 

 

 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирська область , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 20.02.2017    № 53 

Про внесення змін 

до штатного розпису 

Копищенського та Майдан-Копищенського 

дошкільних навчальних закладів 

 

Відповідно до вимог МОН «Про затвердження Типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів» №1055 від 04.11.2010 року та 

відповідно до листа управління науки і культури Житомирської обласної 

державної адміністрації №2982-2/3-16 від 02.12.2016, на виконання 

доручення Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана від 19.10.2016 року 

№04-23/10-1477 до рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки 

і освіти (від 21.10.2016и року №49) та з метою забезпечення доступності до 

якісної освіти дітей дошкільного віку внести зміни до штатного розпису 

Копищенського та Майдан-Копищенського дитячих дошкільних навчальних 

закладів з короткотривалим перебуванням дітей без харчування, а саме: 

1. Збільшити навантаження педагогічних працівників Копищенського та 

Майдан-Копищенського дошкільних навчальних закладів з 

короткотривалим перебуванням дітей без харчування на 0.17 ставки 

вихователя. 

2. Відділу фінансово-господарської діяльності проводити нарахування 

заробітної плати відповідно до даного розпорядження.  

3. Затвердити дане розпорядження на черговому виконавчому комітеті 

міської ради 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови Я.М.Осипчука. 

 

 

Міський голова                                                                      О.В.Омельчук 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирська область , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 20.02.2017    № 55 

Про введення посади 

асистента вихователя 

 

          Відповідно до листа управління освіти і науки Житомирської 

облдержадміністрації № 2982-2/3-16 від 19.12.2016, на виконання доручення 

Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. від 19.16.2016 № 04-23/10-1477 до 

рішення комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 

21.10.2016 №49), Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерством охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52 

та з метою дотримання принципів інклюзивної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами, внести зміни до штатного розпису Олевського центру 

розвитку дитини №2 «Сонечко»,  а саме: 

1. Ввести посаду 0.5 ставки асистента вихователя на період перебування 

дитини з особливими освітніми потребами в Олевському центрі 

розвитку дитини №2 «Сонечко». 

2. Відділу фінансово-господарської діяльності проводити нарахування 

заробітної плати відповідно до даного розпорядження. 

3. Затвердити дане розпорядження на черговому виконавчому комітеті 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови Я.М Осипчука. 

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 3 

 

від 01.03.2017 року 

 
Про затвердження висновку органу  

опіки та піклування Олевської міської  

ради від 01.03.2017 року про доцільність  

позбавлення батьківських прав Особи, 1,   

відносно малолітньої доньки  

 

 

 Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 01.03.2017 року про доцільність позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, відносно малолітньої доньки, акт обстеження умов проживання 

дитини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 01.03.2017 року про доцільність позбавлення батьківських 

прав Особи, 1, відносно малолітньої доньки. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 4 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 

 Розглянувши подані документи Скрит Ольги Дем'янівни, проживає в 

с.Копище Олевської ОТГ, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про почесні 

звання затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 

476/2001, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про 

присвоєння  почесного звання „Мати-героїня”   –  Скрит Ользі Дем'янівні. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 5 

від 01.03.2017 року 
 

Про встановлення  

сум виплат матеріальної 

допомоги  

 

У відповідності до Програми соціального захисту населення Олевської 

ОТГ на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням першої сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 23.01.2017 року № 24 «Про затвердження 

Програми соціального захисту населення Олевської ОТГ на 2017-2020 роки», 

керуючись  ст. 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити  суми виплат матеріальної допомоги громадянам 

об’єднаної територіальної громади, а саме: 

1.1. Для лікування онкозахворювання та інших дороговартісних 

операцій в сумі 1000,00 грн. 

1.2. Для лікування інших захворювань в сумі 500,00 грн. 

1.3. Для поховання непрацюючих громадян в сумі 300,00 грн. 

1.4. При втраті 100 %  майна в сумі 5000,00 грн. 

1.5. При надзвичайних випадках в сумі 2000,00 грн.  

1.6. З нагоди професійних свят по 200,00 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 6 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про надання матеріальної  

допомоги  

 

 Розглянувши листи голови Олевської райдержадміністрації Лазаренка 

Дмитра Олексійовича щодо розгляду заяв громадян,  заяви громадян про 

надання матеріальної допомоги на поховання громадян,  які на день смерті 

ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості не 

перебували, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 

31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов'язалася поховати померлого», керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу: 

1.1. Особі, 1 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.2. Особі, 2 на  лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.3. Особі, 3 на відбудову житлового будинку внаслідок пожежі в 

сумі 5000,00 грн. 

1.4. Особі, 4 на відбудову житлового будинку внаслідок пожежі в 

сумі 5000,00 грн. 

1.5. Особі, 5 на лікування в сумі 2000,00 грн. 

1.6. Особі, 6 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.7. Особі, 7 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.8. Особі, 8 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.9. Особі, 9 на харчування дітей в сумі 500,00 грн. 

1.10. Особі, 10  на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.11. Особі, 11  в зв’язку з складним матеріальним становищем в сумі 

500,00 грн. 

1.12. Особі, 12  як учаснику АТО в сумі 500,00 грн. 

1.13. Особі, 13 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.14. Особі, 14 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.15. Особі, 15 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.16. Особі, 16 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.17. Особі, 17 на лікування в сумі 500,00 грн. 



1.18. Особі, 18 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.19. Особі, 19 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.20. Особі, 20  на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.21. Особі, 21 на лікування в сумі 500,00 грн. 

1.22. Особі, 22 у зв’язку тяжким матеріальним становищем в сумі 

500,00 грн. 

1.23. Особі, 23  на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.24. Особі, 24 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.25. Особі, 25 як учаснику бойових дій в сумі 1000,00 грн., 

1.26. Особі, 26 на лікування дочки в сумі 2000,00 грн. 

1.27. Особі, 27 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.28. Особі, 28 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.29. Особі, 29 на ліквідацію наслідків пожежі в  сумі 1000,00 грн. 

1.30. Особі, 30 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.31. Особі, 31 на лікування брата в сумі 1000,00 грн. 

1.32. Особі, 32, на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.33. Особі, 33 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.34. Особі, 34 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.35. Особі, 35 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.36. Особі, 36 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.37. Особі, 37 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.38. Особі, 38 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.39. Особі, 39 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.40. Особі, 40 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.41. Особі, 41 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.42. Особі, 42 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.43. Особі, 43 на лікування сина в сумі 1000,00 грн. 

1.44. Особі, 44 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.45. Особі, 45 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.46. Особі, 46 на лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.47. Особі, 47 на ліквідацію наслідків пожежі в сумі 5000,00 грн. 

1.48. Особі, 48 на поховання брата в сумі 300,00 грн. 

1.49. Особі, 49 на поховання племінника в сумі 300,00 грн. 

1.50. Особі, 50 на поховання сина в сумі 300,00 грн. 

1.51. Особі, 51 на поховання чоловіка в сумі 300,00 грн. 

1.52. Особі, 52 на поховання сина в сумі 300,00 грн. 

1.53. Особі, 53 на поховання дядька в сумі 300,00 грн. 

1.54. Особі, 54 на поховання брата в сумі 300,00 грн.   

1.55. Особі, 55 на поховання дружини в сумі 300,00 грн.  

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В. 

виділити кошти в сумі 54900,00 грн. з місцевого бюджету в межах 

кошторисних призначень на 2017 рік. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 7 

від 01.03.2017 року 

 

Про присвоєння та зміну 

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян, лист директора ДНЗ «Олевський 

професійний ліцей» Данюка Ю.М., відповідні документи, з метою 

впорядкування нумерації житлових та нежитлових будівель,  керуючись ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:01:001:0037 по вул. Луговій – вул. Лугова, 14 в м. Олевську.  

2. Змінити  адресний номер: 

- будівлі гуртожитку зі столовою державного навчального закладу 

«Олевський професійний ліцей» в м. Олевську з вул. Нова, 1 на вул. 40 років 

Перемоги, 1; 

 - житловому будинку № 6-а  по вул. Олександра Олеся в м. Олевську на  

№ 4-а по вул. Олександра Олеся, що знаходиться у власності Особи, 1; 

 - 49/100 частини житлового будинку з № 31-а по І пров. Московському в м. 

Олевську на № 31 кв. 2 по І пров. Московському в м. Олевську, що 

знаходиться у власності Особи, 2;   

- нежитловій будівлі магазину № 3 по вул. Лесі Українки в с. Калинівка, на 

№ 3-а по вул. Лесі Українки, що знаходиться у власності Особи, 3; 

- земельній ділянці за адресою: м. Олевськ, пров. Ковпака, 16 на по пров. 

Ковпака, 14-а що знаходиться в користуванні Особі, 4. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

Міський голова                                                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 8 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву Особи, 1,  проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 30 

кв. 2, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на збір вихідних даних по приєднанню кв. 2 

житлового будинку № 30 по вул. Адреса в м. Олевську до 

централізованої системи водовідведення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 9 

 

від 01.03.2017 року 
 

Про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг  

по вивезенню побутових відходів 

в межах Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади 

З метою задоволення потреб населення, установ, організацій та 

суспільного виробництва Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади в послугах з вивезення та розміщення твердих побутових відходів на 

полігонах ТПВ, визначення виконавця даних послуг на території об’єднаної 

громади, який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні 

та з найменшою вартістю їх надання, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 

відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження 

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з 

вивезення побутових відходів», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів в межах Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади. 

2. Затвердити конкурсний комітет з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню побутових відходів в межах Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади у складі: 

1. Колбасюка Василя Васильовича - заступника міського голови, голови 

комітету; 

2. Ковальчука Олега Борисовича – депутата Олевської міської ради. 



3.Дорош Віри Василівни – начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради 

4. Ратушинського Валентина Олексійовича – в.о. старости Рудня-

Бистрянської сільської ради 

5. Кайдановича Володимира Йосиповича – в.о. старости Тепеницької 

сільської ради 

3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по 

вивезенню побутових відходів в межах Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, згідно додатку. 

4. Зобов'язати конкурсний комітет з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню побутових відходів в межах Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади провести конкурс у встановлений 

термін. 

 

5. Дане рішення та оголошення про проведення конкурсу опублікувати в 

місцевих засобах масової інформації.  

 

6. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

   

 

Міський голова                                                               О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської імської ради від  

01.03.2017 року №  9 

«Про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг  

по вивезення побутових відходів 

в межах Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади» 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових 

відходів від приватного сектору житлових будинків, організацій, 

підприємств та установ в   

Олевській міській обєднаній територіальній громаді 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Олевська міська рада 

11001, Житомирська обл. м. Олевськ, вул. Володимирська, 2 

  

2. Підстава  для  проведення  конкурсу: 

Рішення Олевської міської ради №   від     р.   

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер  

телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг  

з вивезення твердих побутових відходів: 

Місце: 11001, Житомирська обл., м. Олевськ вул. Володимирська, 2  

Дата  03.04.2017 р. 

Час 10 год. 00 хв. 

Секретар конкурсної комісії – ___________________________________ 

Олевської міської ради,  11001, Житомирська область м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 2, каб.  , тел. (04135)  

 4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості  транспортних засобів 

для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій 

забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

4.2. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє 

забезпечити зберігання та охорону транспортних засобів для вивезення 

твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним 

станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних 

робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних 

транспортих засобів, підтримання належного санітарного стану  

транспортних засобів. 

4.3   Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

4.4  Досвід роботи   з   надання   послуг  з  вивезення  твердих побутових 

відходів – не менше трьох років. 

4.5 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. 

4.6.    Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це 

передбачено чинним законодавством України. 



4.7.Наявність документа, що містить інформацію про кількість відходів, які 

використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які 

відправляються на захоронення, тощо; 

  

5. Обсяг послуг з вивезення твердих  побутових відходів та вимоги щодо 

якості надання   послуг  згідно з  критерієм,  що  визначається відповідно  до 

Правил  надання послуг з вивезення твердих побутових відходів: 

Складає - 80 тис.м³ на рік. 

 

6. Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення 

твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади як окремої комунальної послуги, право на яку 

виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема: 

-організацію надання підприємствам, установам, організаціям, приватному 

сектору житлових будинків міста Олевська послуг з вивезення твердих 

побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених 

Законами України "Про житлово-комунальні послуги", «Про відходи», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про 

затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 

планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та 

забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів. 

  

7. Перелік  документів,  оригінали  або  копії яких подаються  учасниками 

конкурсу  для  підтвердження відповідності  учасників встановленим 

кваліфікаційним вимогам: 

-  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців; 

-  балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період; 

-  довідки відповідних органів  державної  податкової  служби і 

Пенсійного   фонду України про відсутність (наявність) 

заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до 

Пенсійного фонду України; 

-  документа,що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал 

суб'єкта    господарювання    (кількість  спеціально   обладнаних 

транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта 

господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку 

тощо); 

 - документа, що містить відомості про обсяги надання послуг  з 

вивезення  твердих  побутових відходів за останній рік; 

-  технічних паспортів  на   транспортні засоби та довідки про проходження 

ними технічного огляду; 

-    довідки про  забезпечення  створення умов для щоденного миття 

спеціально  обладнаних транспортних  засобів,  їх  паркування та технічного 

обслуговування; 

-  довідки про проходження водіями медичного огляду; 



- документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів; 

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу 

і  містять  відомості  про  його здатність  надавати  послуги   з вивезення 

твердих побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, 

інформація про наявність  служби  по роботі з споживачами 

тощо)  належного рівня якості. 

  

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення 

твердих побутових відходів: 

Послуги надаються у межах території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади.   

- площа  –  ___   га. 

-  будинків приватного сектору; 

- кількість вулиць міста -  127; 

- протяжність міських доріг ___   км , із них ____  з твердим покриттям; 

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих 

побутових відходів м. Олевська – 4,0 км. 

  

8. Характеристика об'єктів утворення твердих побутових  відходів  за 

джерелами їх утворення:  

-  одноквартирні житлові будинки: 

загальна  кількість  будинків __     проживає ____особи; 

- одноквартирні житлові будинки – складування твердих побутових 

відходів проводиться мешканцями житлових будинків в поліетиленових 

пакетах, мішках та іншій малогабаритній упаковці; 

- під’їздні шляхи до приватних житлових будинків мають грунтове, 

тверде покриття. 

     підприємства, установи та організації: 

         -  731 юридичну особу в тому числі 39 бюджетних установ та 

організацій, 4393 приватних підприємця. 

           

9. Характеристика,  включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів 

поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти  перероблення, 

сортування,  утилізації,  видалення відходів, об'єкти поводження з 

небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо). 

Звалище твердих побутових відходів м. Олевська та паспортизовані 

сміттєзвалища на території громади: 

місцезнаходження – західна околиця м. Олевська, лівобережна частина р. 

Уборть; 

проектна площа/ зайнята площа –  3,8 га. 

 10. Вимоги до конкурсних пропозицій: 

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою 

конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і 

місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на 

надання яких подається пропозиція. 



10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або 

особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження 

цієї особи  зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу 

конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися 

відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки 

пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, 

позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за 

помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та 

підписаних відповідним чином, несе учасник. 

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок 

та реєстр наданих документів. 

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, 

складаються українською мовою. 

 11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій: 

Критерії відповідності  конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам  

  

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 

1. Наявність в учасника 

достатньої кількості   

транспортних засобів (власних 

чи арендованих) для збирання 

та перевезення твердих 

побутових відходів, що 

утворюються у житловій 

забудові та на підприємствах, в 

установах та організаціях, 

розміщених у межах певної 

території 

перевага надається учасникові, який має  

транспортні засоби різних типів для 

збирання та перевезення твердих побутових 

відходів 

для підтвердження факту наявності 

достатньої кількості  транспортних засобів 

учасник подає відповідні розрахунки з 

урахуванням інформації про обсяги надання 

послуг з вивезення твердих побутових 

відходів, наведеної у конкурсній 

документації.  

перевага надається учасникові, який має  

транспортні засоби, строк експлуатації та 

рівень зношеності яких менший 

2. Можливість здійснювати 

щоденний контроль за 

технічним станом транспортних 

засобів власними силами, 

виконання регламентних робіт з 

технічного обслуговування та 

ремонту спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

наявність власного або орендованого 

контрольно-технічного пункту 

3. Підтримання належного 

санітарного стану  

транспортних засобів для 

збирання та перевезення 

твердих побутових відходів 

наявність власного або орендованого 

обладнання для миття  транспортних засобів 



4. Можливість забезпечити 

зберігання та охорону  

транспортних засобів для 

перевезення твердих побутових 

відходів на підставі та у 

порядку, встановленому 

законодавством 

зберігання транспортних засобів 

забезпечують штатні працівники або інше 

підприємство за договором на власній або 

орендованій території виконавця послуг 

5. Вартість надання послуг з 

вивезення твердих побутових 

відходів 

вартість надання послуг з вивезення твердих 

побутових відходів порівнюється окремо 

перевага надається учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання послуг 

6. Досвід роботи з надання 

послуг з вивезення твердих 

побутових відходів відповідно 

до вимог стандартів, 

нормативів, норм та правил 

перевага надається учасникові, що має 

досвід роботи з надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів відповідно до 

вимог стандартів, нормативів, норм та 

правил понад три роки 

7. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації (з 

урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

перевага надається учасникові, який не має 

порушень правил безпеки дорожнього руху 

водіями  транспортних засобів під час 

надання послуг з вивезення твердих 

побутових відходів 

8. Способи поводження з 

твердими побутовими 

відходами, яким надається 

перевага, у порядку спадання: 

повторне використання; 

використання як вторинної 

сировини; отримання 

електричної чи теплової енергії; 

захоронення твердих побутових 

відходів 

перевага надається учасникові, що здійснює 

поводження з твердими побутовими 

відходами способом, який зазначено у графі 

"Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у 

порядку зростання, і з більшою кількістю 

твердих побутових відходів 

  

     12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою 

надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та внесення змін 

до неї: 

-   Учасник   конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  сім 

календарних  днів  до закінчення   строку  подання   конкурсних 

пропозицій   письмово   звернутися  за роз'ясненням  щодо  змісту конкурсної 

документації до організатора конкурсу. 

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих  днів  з  моменту отримання 

звернення  про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій надає письмове роз'яснення. 

У разі надходження двох і  більше  звернень  про  надання 

роз'яснення   щодо   змісту  конкурсної документації  організатор 

конкурсу  проводить  збори  його   учасників   з   метою   надання 



відповідних роз'яснень.  Про місце,  час та дату проведення зборів 

організатор конкурсу повідомляє учасників протягом  трьох  робочих днів. 

-  Організатором конкурсу  ведеться  протокол зазначених зборів, який 

надсилається або надається усім учасникам зборів  в  день  їх проведення. 

- Організатор  конкурсу  має  право не пізніше ніж за сім 

календарних  днів  до закінчення  строку подання конкурсних пропозицій 

внести  зміни  до конкурсної  документації,  про  що протягом трьох робочих 

днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким 

надіслано конкурсну документацію. 

 - У разі  несвоєчасного внесення  змін до конкурсної документації або 

надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк 

подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що 

повідомляються учасники. 

 13. Способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних пропозицій: 

-    Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою. 

- Місце подання конкурсних пропозицій – Житомирська обл., м. Олевськ, 

вул. Володимирська, 2,  каб.. 

- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  09 год. 00 хв. 

03.04.2017 року. 

- Конверти з конкурсними пропозиціями,  що  надійшли  після 

закінчення  строку  їх  подання,  не розкриваються і повертаються учасникам 

конкурсу. 

- Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку подання 

конкурсних   пропозицій  рішення   щодо   його продовження.  Про своє 

рішення, а також зміну місця,  дня та часу розкриття конвертів  організатор 

конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи 

на участь у конкурсі. 

- Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію 

або  внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі 

обліку.  

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції 

шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання 

конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції. 

 14. Місце, дата та час розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями: 

-   Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями відбудеться о 10 

год. 00 хв. 03.04.2017 року за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 2 каб. . 

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за 

відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його 

згоди. 

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія 

перевіряє наявність та правильність  оформлення документів,  подання яких 

передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про 

найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії 

оцінки конкурсних пропозицій. 



- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право 

звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести 

консультації з окремими учасниками. 

 15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся. 

- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія 

відхиляє пропозиції з таких причин: 

учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим 

конкурсною документацією; 

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 

встановлення факту подання  недостовірної  інформації,  яка впливає на 

прийняття рішення; 

учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації,  його  визнано банкрутом або 

порушено провадження у справі про його банкрутство. 

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 

     - неподання конкурсних пропозицій; 

     - відхилення всіх конкурсних пропозицій. 

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання 

конкурсу   таким,   що  не  відбувся,  його організатор  письмово повідомляє 

протягом трьох робочих днів з дня його  прийняття  всіх учасників конкурсу 

та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового 

конкурсу. 

  -   Конкурсні пропозиції, які не були відхилені  оцінюються  конкурсною 

комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. 

 16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору. 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає 

кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної 

кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за 

результатами оцінки. 

  Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною 

комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є  голос  голови  конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується 

усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 

Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих 

днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення 

конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на 

певній території  населеного  пункту,  межі  якої  були визначені умовами 

конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати 

такі послуги, але не менш як п'ять років. 

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не 

було відхилено, строк, на який він  визначається виконавцем послуг  з 

вивезення твердих  побутових  відходів  на  певній території населеного 

пункту,  повинен становити 12 місяців,  після чого організовується і 

проводиться новий конкурс. 



З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів після прийняття 

конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з 

вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту 

відповідно до типового  договору. 

      17. Розгляд спорів. 

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в 

установленому законодавством порядку. 

 

Голова конкурсної комісії , 

Заступник міського голови                                                        В.В. Колбасюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 10 

 

від 01.03.2017 року 

 

 Про погодження переліку видів 

 суспільно-корисних робіт на 2017 рік 

 для порушників, на яких судом 

 накладено  адміністративне стягнення 

 у вигляді громадських робіт  

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 30
1
, 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити та погодити види робіт на 2017 рік для порушників, на яких 

судом накладено  адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт, згідно з додатком 1. 

2. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. та в.о. старост 

Олевської ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, здійснювати 

контроль за роботою порушників, інформувати Олевський районний 

сектор з питань пробації Центрального міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції про проведену роботу та відбування покарання порушників. 

 

 

  

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких порушники будуть відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робі 

по Олевьскій ОТГ на 2017 рік 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 01.03.2017 року 

№ 10 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

Начальник Олевького районного 

сектору  з питань пробації 

Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

Міністрества юстиції України 

___________ Н.А. Мельник 



 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

 

13. м. Олевськ, пару ім.. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах Вирубування порослі і 



міста чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня 

1 с. Зольня вул. Перемоги, 2 (територія прилегла до 

стаділну) 

Благоустрій території 

стадіону 

2 с. Зольня вул. Морозова, 2 (адмінприміщення 

сільської ради) 

Поточний ремонт 

3 с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово (територія 

прилегла до авто зупинки та автозупинка 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаков 

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5.  с. Зольня вул. Морозова, 3 (територія прилегла до 

ДНЗ №25 

Благоустрій місць складання 

твердого палива 

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

7. с. Зольня, площа Перемоги,2 , с. Сердюки (територія 

прилегла до школи 

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 с. Зольня, вул. Кірова, 2, сільський клуб та територія 

прилегла до сільського клубу 

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 с. Зольня, вул. Кірова, 15, територія прилегла до 

відділення звязку 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, с. 

Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту) 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани 

1 с. Сущани, вул. Михайла Грушевського та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани, вул. Набережна та територія прилегла до Підмітання вулиць, 



сільської школи прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 с. Сущани, територія прилегла до СЛА по вул. 

Михайла Грушевського, 25 

 Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 с. Сущани, територія прилегла до сілького дитячого 

садка вул. Михайла Грушевського, 14 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 с. Андріївка, територія прилегла до сільського клубу 

та ФП по вул. Ленінв 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрово 

1 с. Юрово, кладовище по вул. Миру Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 с. Юрово ФАП, вул. Центральна Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А Прибирання території, 

поточний ремонт 

4 Адмінбудівля села с. Юрово вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19 Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній Ремонт будівель, огорож, 

упорядкуванн території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія с. 

Журжевичі площа Центральна, с. Рудня вул. Миру, 1-

а 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 



4 Територія кладовища с. Журжевичі Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 47, територія 

прилегла до будинку культури, клубу та бібліотеки, 

центральна вулиця 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 61, територія 

прилегла до СЛА 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Адміністративне села по вул. Житомирській, 44, 

прилегла території 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Територія центра села 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 49,  

вул. Поліська, 40, територія кладовищ 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка 

1 Адмінприміщення села Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Перемоги 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Територія прилегла до ЗОШ по вул. Кузнєцова Прибирання сміття, ремонт 

парканів. 

5 с. Калинівка, центральна вулиця Л. Українки Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

6 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

9 Кладовище с. Бацево Ремонт паркану, 

прибирання території 

с. Кишин 

1 с. Кишин. Територія прилегла до сільського клубу 

та пам’ятника загиблим у роки ВВВ  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 



- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- ремонт танцювального 

майданчика; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

2 с. Кишин Територія прилегла до адмінприміщення 

та центру села по вул. Житомирській, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

3 с. Кишин. Територія прилегла до Кишинської АСЛ 

по вул. Житомирській, 57 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 с. Кишин. Територія прилегла до кладовища. вул. 

Зелена 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 с. Забороче. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАП вул. Миру, 53 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 с. Забороче. Територія прилегла до центру села, вул. 

Миру, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 с. Болярка. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАПу, вул. Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 с. Болярка. Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 



9 селище Лугове. Територія прилегла центру села, 

вул. Миру, 5 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан 

1 с. Майдан, Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а 

с. Сарнівка, Будинок культури, вул. Леоніда 

Ступницького, 16-а 

с. Джерело, Будинок культури, вул. М. Курильчука, 

6. 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 с. Майдан, парк по вул. Національного визволення Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка вул. 

Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по вул. 

Національного визволення, 54 та клубом по вул. 

Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

с. Рудня-Бистра 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, вул. 

Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу с. 

Варварівка вул. Варварівка, вул. Л. Українки, 45 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка Розчищення снігових заметів 



вул. Шкільна, 18 або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу  с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

 Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища кладовища в с. Рудня Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по вул. 

Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка 

1 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру 

територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 смт Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села  Заводська. Прилегла 

територія до адмінприміщення 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська – вул. Миру. 

Територія центру селища, села, території біля 

памятників 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Озеряни – вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська- 

вул. Партизанська, територія кладовищ 

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 



прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська, 

домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів. 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське 

1 с. Покровське, вул. 8-Березня, 16, територія 

прилегла до адмінприміщення села 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- побілка дерев; 

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- побілка огорожі; 

- відкидання снігу ( в 

зимовий період); 

- коління та складання 

дров. 

2 с. Покровське, вул. Лісна, 4-а. 

ФАП та прилегла до нього територія 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

косіння трави на прилеглій 

території; 

відкидання снігу ( в зимовий 

період); 

- коління та складаня 

дров. 

3 с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а Відділення 

зв'язку та прилегла територія  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- косіння трави на 

прилеглій території 

4 с. Покровське, кладовище та прилегла до нього 

територія (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року),  

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка огорожі; 

- ремонт огорожі. 

5 с. Покровське, вул. Лісна, 6. Прилегла територія до 

ДНЗ 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі 

6 с. Покровське, вул. Молодіжна, 2. Прилегла Прибирання сміття ( в 



територія до ЗОШ І-ІІІ ступенів залежності від погодних 

умов), косіння трави на 

прилеглій території, коління 

та складання дров. 

7 с. Покровське, пам’ятники, обеліски та пам’ятні 

місця – прилегла територія. 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 с. Покровське, сільські вулиці: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 с. Покровське 

Територія прилегла до автобусної зупинки 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 с. Покровське. Допомога одиноким престарілим 

громадянам. 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а, сільський клуб 

та прилегла до нього територія 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. с. Млинок, вул. Партизанська, 20-а, ФП та прилегла 

територія до нього 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 с. Млинок, вулиці: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а, сільський клуб, ФП та 

прилегла територія 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15.  с. Михайлівка, сільські вулиці: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16.  с. Будки. Допомога одиноким престарілим 

громадянам 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. с. Будки, вул. Миру, 12-а. Прилегла територія до 

школи. 

Косіння та згрібання трави, 

коління та складання дров, 

ремонт огорожі, прибирання 

сміття, відкидання снігу, 

обрізання гілок з дерев. 

18. с. Будки, сільські вулиці: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

19. с. Будки, вул. Миру, 12-б, Сільський ФП Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 



відкидання снігу. 

с. Кам'янка 

1. с. Кам'янка. Адмінітративне приміщення округу, 

прилегла до нього територія 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. с. Кам'янка. Приміщення амбулаторії та прилегла 

територія, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. с. Кам'янка. Пам'ятники, обеліски, вул. набережна, 

вул. Центральна 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. с. Кам'янка. Приміщення сілького Будинку 

культури, прилегла до нього територія вул. 

Центральна, 92 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. с. Кам'янка, сільські вулиці:Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове, центральна вулиця Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. с. Кам'янка. Територія кладовищ по вул. Хільчука та 

за межами села біля автодороги Київ-Ковель. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. с. Кам'янка, спортивний та дитячий майданчик, 

прилегла територія по вул. Набережній 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. с. Кам'янка, прилегла територія до  ДНЗ № 9 вул. 

Набережна, 35  

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

с. Тепениця 

1. За межами населеного пункту с. Тепениця та в с. 

Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Тепениця 

та за межами населеного 

пункту 

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 



3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, вул. А. 

Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. с. Тепениця, територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ по вул. А. Левчука 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. За межеми населеного пункту с. Хмелівка та в с. 

Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Хмелівка 

та за межами населеного 

пункту 

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 За межами населеного пункту с. Артинськ та в с. 

Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Артинськ 

та за межами населеного 

пункту. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по вул. 

Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ вул. 

Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. За межами населеного пункту с.  Обище та за 

межами населеного пункту 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Обище та за 



межами населеного пункту 

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по вул. 

Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18.  Територія прилегла до ФАП с. Обище по вул. 

Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. За межами населеного пункту в с. Соснівка та в с. 

Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Сосніва 

та за межами населеного 

пункту. 

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання території біля 

ФП в с. Устинівка, 

обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання, прорізка, 

порубка і складання дров, 

ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по вул. 

Соборній 

Вирубуванняпорослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 



автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по вул. 

Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. с. Шебедиха, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. с. Замисловичі, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини 

Вигшотовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочино 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. с. Хочино, вулиці Малікова, Шкільна, Садова, 

Лісова, Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі 

до них території. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. с. Перга, вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, 

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. с. Рудня-Хочинська, вулиці Незалежна, Набережна, 

Лісова та прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. с. Рудня-Перганська, вулиця Зарічна та прилеглі до 

них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл: Хочино, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 



с. Лопатичі 

1. с. Лопатичі, вул. Гагріна, центр села Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія, яка визначена 

для виїзної торгівлі 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія прилегла до 

пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

прилегла до річки Уборть. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

кладовищ. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. с. Лопатичі, вул. Зарічна, прилегла територія до 

дошкільного закладу. 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. с. Лопатичі. Надання допомоги по господарству 

пенсіонерам та інвалідам села. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття. 

Допомога по господарству. 

8. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61, адмінприміщення 

старостинського округу 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 35 

Ремонт будівіл:штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території:прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в с. 

Стовпинка 

Ремонт будівлі:штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в с. 

Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в с. 

Стовпинка п овул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 



стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14 та територія прилегла 

до Будинку культури по вул. Миру, 11 

таадмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. незалежності, 1-8 та територія 

прилегла до Дружбівського НВК ( вул. 

Незалежності, 4) Дружбівської дільничної лікарні 

(вкл.. Незалежності, 2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. смт Дружба, вул. Центральна, 7, прибирання 

майданчику для виїзної торгівлі 

 Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва 

Підмітання вулиці вулиці, 

прибиання сміття і побутових 

відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку, побілка квартири. 

 

 

 

 

Заступник міського голови     В.В. Колбасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 11 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про погодження переліку об’єктів і 

підприємств, на яких засуджені 

особи відбуватимуть покарання у  

вигляді громадських робіт в 2017 році  

та види цих робіт 

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мельник Н.А., 

15.керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 36 ч.5 Кримінально-виконавчого Кодексу України, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види  робіт на 2017 рік для засуджених осіб, які відбувають 

громадські роботи, згідно з додатком 1. 

2. Погодити перелік об`єктів для відбування покарання засудженими у 

вигляді громадських робіт, згідно з додатком 2. 

3. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. та в.о. старост 

Олевської ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, визначати об’єми 

робіт, проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за 

роботою засуджених, інформувати Олевський районний сектор з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про проведену 

роботу та відбування покарання засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких засуджені особи будуть відбувати 

покарання у вигляді громадських робіт 

по Олевьскій ОТГ на 2017 рік 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 01.03.2017 року 

№ 10 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

 

Начальник Олевького районного сектору  з 

питань пробації 

Центрального міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністрества юстиції України 

___________ Н.А. Мельник 

 



 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

 

13. м. Олевськ, пару ім.. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах Вирубування порослі і 



міста чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня 

1 с. Зольня вул. Перемоги, 2 (територія прилегла до 

стаділну) 

Благоустрій території 

стадіону 

2 с. Зольня вул. Морозова, 2 (адмінприміщення 

сільської ради) 

Поточний ремонт 

3 с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово (територія 

прилегла до авто зупинки та автозупинка 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаков 

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5.  с. Зольня вул. Морозова, 3 (територія прилегла до 

ДНЗ №25 

Благоустрій місць складання 

твердого палива 

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

7. с. Зольня, площа Перемоги,2 , с. Сердюки (територія 

прилегла до школи 

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 с. Зольня, вул. Кірова, 2, сільський клуб та територія 

прилегла до сільського клубу 

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 с. Зольня, вул. Кірова, 15, територія прилегла до 

відділення звязку 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, с. 

Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту) 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани 

1 с. Сущани, вул. Михайла Грушевського та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани, вул. Набережна та територія прилегла до Підмітання вулиць, 



сільської школи прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 с. Сущани, територія прилегла до СЛА по вул. 

Михайла Грушевського, 25 

 Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 с. Сущани, територія прилегла до сілького дитячого 

садка вул. Михайла Грушевського, 14 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 с. Андріївка, територія прилегла до сільського клубу 

та ФП по вул. Ленінв 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрово 

1 с. Юрово, кладовище по вул. Миру Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 с. Юрово ФАП, вул. Центральна Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А Прибирання території, 

поточний ремонт 

4 Адмінбудівля села с. Юрово вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19 Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній Ремонт будівель, огорож, 

упорядкуванн території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія с. 

Журжевичі площа Центральна, с. Рудня вул. Миру, 1-

а 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 



4 Територія кладовища с. Журжевичі Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 47, територія 

прилегла до будинку культури, клубу та бібліотеки, 

центральна вулиця 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 61, територія 

прилегла до СЛА 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Адміністративне села по вул. Житомирській, 44, 

прилегла території 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Територія центра села 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 49,  

вул. Поліська, 40, територія кладовищ 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка 

1 Адмінприміщення села Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Перемоги 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Територія прилегла до ЗОШ по вул. Кузнєцова Прибирання сміття, ремонт 

парканів. 

5 с. Калинівка, центральна вулиця Л. Українки Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

6 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

9 Кладовище с. Бацево Ремонт паркану, 

прибирання території 

с. Кишин 

1 с. Кишин. Територія прилегла до сільського клубу 

та пам’ятника загиблим у роки ВВВ  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 



- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- ремонт танцювального 

майданчика; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

2 с. Кишин Територія прилегла до адмінприміщення 

та центру села по вул. Житомирській, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

3 с. Кишин. Територія прилегла до Кишинської АСЛ 

по вул. Житомирській, 57 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 с. Кишин. Територія прилегла до кладовища. вул. 

Зелена 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 с. Забороче. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАП вул. Миру, 53 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 с. Забороче. Територія прилегла до центру села, вул. 

Миру, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 с. Болярка. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАПу, вул. Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 с. Болярка. Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 



9 селище Лугове. Територія прилегла центру села, 

вул. Миру, 5 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан 

1 с. Майдан, Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а 

с. Сарнівка, Будинок культури, вул. Леоніда 

Ступницького, 16-а 

с. Джерело, Будинок культури, вул. М. Курильчука, 

6. 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 с. Майдан, парк по вул. Національного визволення Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка вул. 

Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по вул. 

Національного визволення, 54 та клубом по вул. 

Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

с. Рудня-Бистра 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, вул. 

Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу с. 

Варварівка вул. Варварівка, вул. Л. Українки, 45 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка Розчищення снігових заметів 



вул. Шкільна, 18 або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу  с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

 Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища кладовища в с. Рудня Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по вул. 

Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка 

1 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру 

територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 смт Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села  Заводська. Прилегла 

територія до адмінприміщення 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська – вул. Миру. 

Територія центру селища, села, території біля 

памятників 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Озеряни – вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська- 

вул. Партизанська, територія кладовищ 

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 



прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська, 

домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів. 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське 

1 с. Покровське, вул. 8-Березня, 16, територія 

прилегла до адмінприміщення села 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- побілка дерев; 

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- побілка огорожі; 

- відкидання снігу ( в 

зимовий період); 

- коління та складання 

дров. 

2 с. Покровське, вул. Лісна, 4-а. 

ФАП та прилегла до нього територія 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

косіння трави на прилеглій 

території; 

відкидання снігу ( в зимовий 

період); 

- коління та складаня 

дров. 

3 с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а Відділення 

зв'язку та прилегла територія  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- косіння трави на 

прилеглій території 

4 с. Покровське, кладовище та прилегла до нього 

територія (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року),  

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка огорожі; 

- ремонт огорожі. 

5 с. Покровське, вул. Лісна, 6. Прилегла територія до 

ДНЗ 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі 

6 с. Покровське, вул. Молодіжна, 2. Прилегла Прибирання сміття ( в 



територія до ЗОШ І-ІІІ ступенів залежності від погодних 

умов), косіння трави на 

прилеглій території, коління 

та складання дров. 

7 с. Покровське, пам’ятники, обеліски та пам’ятні 

місця – прилегла територія. 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 с. Покровське, сільські вулиці: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 с. Покровське 

Територія прилегла до автобусної зупинки 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 с. Покровське. Допомога одиноким престарілим 

громадянам. 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а, сільський клуб 

та прилегла до нього територія 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. с. Млинок, вул. Партизанська, 20-а, ФП та прилегла 

територія до нього 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 с. Млинок, вулиці: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а, сільський клуб, ФП та 

прилегла територія 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15.  с. Михайлівка, сільські вулиці: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16.  с. Будки. Допомога одиноким престарілим 

громадянам 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. с. Будки, вул. Миру, 12-а. Прилегла територія до 

школи. 

Косіння та згрібання трави, 

коління та складання дров, 

ремонт огорожі, прибирання 

сміття, відкидання снігу, 

обрізання гілок з дерев. 

18. с. Будки, сільські вулиці: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

19. с. Будки, вул. Миру, 12-б, Сільський ФП Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 



відкидання снігу. 

с. Кам'янка 

1. с. Кам'янка. Адмінітративне приміщення округу, 

прилегла до нього територія 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. с. Кам'янка. Приміщення амбулаторії та прилегла 

територія, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. с. Кам'янка. Пам'ятники, обеліски, вул. набережна, 

вул. Центральна 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. с. Кам'янка. Приміщення сілького Будинку 

культури, прилегла до нього територія вул. 

Центральна, 92 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. с. Кам'янка, сільські вулиці:Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове, центральна вулиця Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. с. Кам'янка. Територія кладовищ по вул. Хільчука та 

за межами села біля автодороги Київ-Ковель. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. с. Кам'янка, спортивний та дитячий майданчик, 

прилегла територія по вул. Набережній 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. с. Кам'янка, прилегла територія до  ДНЗ № 9 вул. 

Набережна, 35  

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

с. Тепениця 

1. За межами населеного пункту с. Тепениця та в с. 

Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Тепениця 

та за межами населеного 

пункту 

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 



3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, вул. А. 

Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. с. Тепениця, територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ по вул. А. Левчука 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. За межеми населеного пункту с. Хмелівка та в с. 

Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Хмелівка 

та за межами населеного 

пункту 

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 За межами населеного пункту с. Артинськ та в с. 

Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Артинськ 

та за межами населеного 

пункту. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по вул. 

Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ вул. 

Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. За межами населеного пункту с.  Обище та за 

межами населеного пункту 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Обище та за 



межами населеного пункту 

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по вул. 

Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18.  Територія прилегла до ФАП с. Обище по вул. 

Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. За межами населеного пункту в с. Соснівка та в с. 

Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Сосніва 

та за межами населеного 

пункту. 

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання території біля 

ФП в с. Устинівка, 

обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання, прорізка, 

порубка і складання дров, 

ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по вул. 

Соборній 

Вирубуванняпорослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 



автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по вул. 

Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. с. Шебедиха, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. с. Замисловичі, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини 

Вигшотовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочино 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. с. Хочино, вулиці Малікова, Шкільна, Садова, 

Лісова, Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі 

до них території. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. с. Перга, вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, 

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. с. Рудня-Хочинська, вулиці Незалежна, Набережна, 

Лісова та прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. с. Рудня-Перганська, вулиця Зарічна та прилеглі до 

них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл: Хочино, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 



с. Лопатичі 

1. с. Лопатичі, вул. Гагріна, центр села Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія, яка визначена 

для виїзної торгівлі 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія прилегла до 

пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

прилегла до річки Уборть. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

кладовищ. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. с. Лопатичі, вул. Зарічна, прилегла територія до 

дошкільного закладу. 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. с. Лопатичі. Надання допомоги по господарству 

пенсіонерам та інвалідам села. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття. 

Допомога по господарству. 

8. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61, адмінприміщення 

старостинського округу 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 35 

Ремонт будівіл:штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території:прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в с. 

Стовпинка 

Ремонт будівлі:штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в с. 

Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в с. 

Стовпинка п овул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 



стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14 та територія прилегла 

до Будинку культури по вул. Миру, 11 

таадмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. незалежності, 1-8 та територія 

прилегла до Дружбівського НВК ( вул. 

Незалежності, 4) Дружбівської дільничної лікарні 

(вкл.. Незалежності, 2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. смт Дружба, вул. Центральна, 7, прибирання 

майданчику для виїзної торгівлі 

 Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва 

Підмітання вулиці вулиці, 

прибиання сміття і побутових 

відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку, побілка квартири. 

 

 

 

 

Заступник міського голови     В.В. Колбасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 12 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про переоформлення  

особового  рахунку 

 

 Розглянувши  заяву Особи, 1, проживає  в м. Олевськ по вул. Адреса, 

12 кв. 9,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Переоформити особовий рахунок квартири № 9 по вул. Адреса, 12 на 

Особу, 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова                                                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 13 

 

від 01.03.2017 року 
 

Про надання дозволу на переведення 

нежитлового приміщення в житлове 

 

 Розглянувши заяви громадян, надані документи, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:   

1. Дати дозвіл на  переобладнання 70/100 частки нежитлової адміністративної 

будівлі по бульвару Воїнів Афганців, 3 в м. Олевську в житлове приміщення 

власником якого є Особа, 1. 

2.  Дати дозвіл на  переобладнання  нежитлової будівлі котельні по вул. 

Лісова, 101-а в с. Хмелівка в житлове приміщення, власником якого є Особа,  

 

 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 14 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про розгляд листа  

начальника Житомирського 

прикордонного загону 

 

 Розглянувши лист начальника Житомирського прикордонного загону 

Чернова Ю.М., керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на використання вертолітного майданчика в с. Копище 

по вул. Лісовій. 

2. Житомирському прикордонному загону провести роботу по 

оформленню земельної ділянки в постійне користування під 

вертолітний майданчик загальною площею 0,25 га в с. Копище по вул. 

Лісовій. 

 
 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 15 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

 

Розглянувши заяву Особи, 1, проживає в с. Сущани по вул. Адреса, 23, 

надані документи,  керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу, Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік сім’ю Особу, 1, що складається з двох чоловік: 

Особа, 1, 1984 р.н.    – заявник 

Особа, 2, 2016 р.н. – дочка 

2. Внести сім'ю Особу, 1 в списки на отримання житла до першочергової 

черги, як учасника бойових дій.  

 

 

 

Міський голова                                                               О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 16 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про надання дозволу 

на зрізання аварійних дерев 

в межах території об’єднаної 

територіальної громади 

 

 Розглянувши листи в.о. начальника Олевського РЕМ Микитенка І.С., 

в.о. старости села Лопатичі Горпиніч Н.М., 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 Олевському РЕМ на зрізання аварійних, стиглих дерев на межі 

та в межах виробничої території Олевського РЕМ по вул. 

Кооперативній,15 у відповідності до акта обстеження зелених насаджень.  

2. Дати дозвіл в.о. старости села Лопатичі Горпиніч Н.М. на зрізання 22 

аварійних стиглих дерев на сільському кладовищі в с. Лопатичі по вул. 

Гагаріна. 

3. В.о. начальника Олевському РЕМ Микитенку І.С. та в.о. старости с. 

Лопатичі Горпиніч Н.М. провести зрізання дерев забезпечивши техніку 

безпеки під час виконання робіт. 

4. Паливні дрова, від зрізання аварійних дерев, використати на опалення 

об’єктів комунальних установ. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 17 

від 01.03.2017 року 

 
Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової  

споруди по вул. Володимирській 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., розглянувши 

заяву громадянки Мигдаль Світлани Сергіївни, проживає в  с. Варварівка по  вул. Адреса, 

88,   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 Мигдаль С.С. на розміщення тимчасової споруди для  впровадження 

підприємницької діяльності на земельній ділянці по вул. Володимирській, схема та 

робочий проект додається. 

 

2. Термін розміщення тимчасової споруди для впровадження підприємницької 

діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в експлуатацію. 

 

3. Виконавцю робіт Мигдаль С.С.: 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди; 

- забезпечити водопостачання та водовідведення до тимчасової споруди; 

- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку розміщення  

тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в м. Олевськ; 

- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, двома урнами для 

сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

 

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, виконавець робіт 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 18 

 

від 01.03.2017 року 
 

Про надання дозволу на  

розміщення реклами в м. Олевську 

 

 Розглянувши заяву пастора УХЦ «Нове покоління» Тимощука Леоніда 

Петровича та надані документи, керуючись ст. 30  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою території міста, 

затвердженими рішенням шостої сесії Олевської міської ради VІ скликання 

від 19.04.2011 року № 82 «Про затвердження Правил благоустрою території 

міста Олевська», рішенням сьомої сесії міської ради VІІ скликання  від 13 

травня 2016 року № 126 «Про затвердження Положення про  розміщення 

зовнішньої реклами на території міста Олевська»,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  Надати дозвіл пастору УХЦ «Нове покоління» Тимощуку Л.П. 

на розміщення інформаційного рекламного щита бігборда по вул. Свято-

Миколаївській (в районі телерадіоретранслятора). 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 19 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про надання дозволу на 

облаштування індивідуального 

газового опалення  

 

 Розглянувши  заяву громадянина Мусіна Олексія Борисовича, 

проживає в м. Олевську по вул. Адреса, 3, кв. 3, враховуючи відсутність 

мережі централізованого опалення на території міста Олевська,  керуючись 

ст. 29, ст. 30   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  Надати дозвіл на  облаштування індивідуального газового 

опалення житлової квартири № 11 по вул. Княгині Ольги, 1 в м. Олевську.  

 

Міський голова                                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 20 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про надання дозволу  

на реконструкцію   

 

 Розглянувши заяву гр. Назарчук Віти Вікторівни, проживає по вул. 

Адреса, 20, Мисюкевича Віктора Миколайовича проживає по вул. Адреса, 47, 

керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Назарчук В.В. на реконструкцію квартири 1 по вул. 

І.Франка,1 під салон-магазин. 

2. Гр. Назарчук В.В.: 

- заключити договір сервітутного землекористування; 

- виготовити проект реконструкції; 

- направити до управління державної архітектурно-будівельної інспекції       

у Житомирській області декларацію про початок будівельних робіт; 

- заключити договір про пайову участь у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Олевськ.  

3. Відмовити  Мисюкевичу В.М. у надані дозволу на переведення 

нежитлового приміщення під салон краси по вул. Івана Франка, 1. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

 

 

 

     Міський голова                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 21 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 

 

 Розглянувши заяви ФОП Біленької Світлани Іллівни, проживає в м. 

Олевськ по вул. Адреса, 8,  ФОП Ткача Дениса Івановича, проживає в м. 

Олевськ по вул. Адреса, 6, 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: 

1.1. ФОП Біленькій С.І. на розміщення тимчасових споруд для 

впровадження підприємницької діяльності на земельній ділянці по  

І пров. Московському згідно схеми, додається; 

1.2. ФОП Ткачу Д.І. на розміщення тимчасової споруди для 

впровадження підприємницької діяльності (торгівля не 

продовольчими товарами) на земельній ділянці по вул. Набережній, 

згідно схеми, додається.  

2. Виконавцям робіт ФОП Біленькій С.І., ФОП Ткачу Д.І.: 

-   виготовити паспорти прив’язки; 

-  у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту 

для розміщення тимчасової споруди; 

- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська  та Порядку 

розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької 

діяльності в м. Олевськ; 

- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, урнами для 

сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

3. ФОП Біленькій С.І. забезпечити водопостачання та водовідведення до 

тимчасової споруди та встановити туалет.  

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 та п. 3 даного рішення, 

виконавці робіт позбавляються дозволу на розміщення тимчасової споруди. 



5. ФОП Ткачу Д.І. біля тимчасової споруди облаштувати територію для 

зупинки автотранспорту.  

6.  Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 5 (п’ять) років з  дня реєстрації паспорта прив’язки. 

7.  Термін встановлення тимчасової споруди 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 22 

 

від 01.03.2017 року 

 

Про присвоєння  адресних номерів  

гаражам  по вул. Промисловій 

 

 У зв’язку з відсутністю  адресних номерів на гаражах по вул. 

Промисловій  у м. Олевську, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Присвоїти адресні номери комплексу гаражів по вул. 

Промисловій згідно схеми, додається. 

 

 

 

 

 

    Міський голова        О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 23 

 

від 01.03.2017 року 
 

Про надання дозволу на  

влаштування дитячого  

майданчика 

Розглянувши заяву гр. Лазарева Ігоря Васильовича, проживає в 

м.Олевськ по вул. Адреса, 19, кв. 3,  надані документи, керуючись ст.31 

Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконком 

міської ради   

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл гр. Лазареву Ігорю Васильовичу за власний рахунок 

влаштувати дитячий майданчик на прибудинковій території по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 11. 

2. Гр. Лазареву І.В. забезпечити дотримання Правил благоустрою міста на 

території дитячого майданчика. 

3. Відповідальність за технічний стан конструкції дитячого майданчика 

покласти на гр. Лазарева І.В.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури міста Пятницького В.Б. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 24 

 

від 01.03.2017 року 
 

Про порядок організації та залучення громадян 

до громадських робіт на 2017 рік 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.  

щодо необхідності організації та залучення громадян до громадських робіт на 

2017 рік,  керуючись ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», п. 7 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити види робіт, які можуть застосовуватись під час організації 

громадських робіт та мають суспільно корисну спрямованість, відповідають 

потребам та соціальному розвитку міської ради відповідно до додатку. 

2. Фінансування організації громадських робіт у разі залучення 

зареєстрованих безробітних здійснювати за рахунок міської ради в сумі 

200000,00 грн. 

3. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. укласти з Олевським 

районним центром зайнятості договір про організацію громадських робіт та 

їх фінансування та укласти з особами, які беруть участь у громадських 

роботах, строкові трудові договори у письмовій формі із занесенням запису 

до трудової книжки відповідно до Кодексу законів про працю. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату праці 

безробітних, залучених до участі у громадських роботах. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



   Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету Олевської імської ради 

від 01.03.2017 року № 24 

 

 

 

ВИДИ РОБІТ 

які можуть застосовуватись під час організації оплачуваних 

громадських робіт та мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку 

Олевської об’єднаної територіальної громади 

 

1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території Олевьсокї ОТГ. 

2. Впорядкування, благоустрій, озеленення території Олевської ОТГ. 

3. Благоустрій кладовищ Олевської ОТГ.  

4. Впорядкування братських могил, пам’ятників, цвинтарів місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни та інших пам’яток культурної 

спадщини Олевьсокї ОТГ. 

5. Виконання робіт по догляду за криницями загального користування 

Олевської ОТГ. 

6. Впорядкування придорожніх смуг. 

 

 

 

Заступник міського голови     В.В. Колбасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


