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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 № 41 

від 28.04.2017 року 

 

Про затвердження 

розпорядження міського 

голови 

 

Розглянувши розпорядження міського голови від 25.04.2017 року 

№119 «Про нагородження учасників ліквідації катастрофи на 

Чорнобильській АЕС»,  що видавалося у період між виконкомами, у 

зв’язку з виробничою необхідністю, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови від 25.04.2017 

року  № 119 «Про нагородження учасників ліквідації катастрофи на 

Чорнобильській АЕС».  

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 25.04.2017 № 119 

Про нагородження учасників  

ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС  

 

 До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та за особистий внесок та 

мужність проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  

 

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

кожного наступних учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС: 

1) Павленка Бориса Степановича  

2) Симончука Івана Івановича  

3) Хланя Василя Олександровича 

2. Заввідділом фінансово-господарської  діяльності міської ради Дорош В.В. 

виділити кошти  в сумі 600,00 грн. (шістсот гривень) грн. за рахунок 

бюджетних призначень. 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконкому. 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 
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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 № 42 

від 28.04.2017 року 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

  Розглянувши заяву та подані документи в.о. старости с. Юрове 

Талаха Ігоря Васильовича, 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” – Жовнерчук Олені 

Олексіївні, _________ р.н. жительки с. Юрове. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 43 

від 28.04.2017 року 

Про утворення опікунської ради  

Олевської об’єднаної територіальної  

громади та її персонального складу 

 

 З метою соціально-правового захисту дітей, особливо дітей-сиріт, 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також повнолітніх 

осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої 

права і виконувати обов’язки, відповідно до Цивільного Кодексу 

України, Закону України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити опікунську раду Олевської об’єднаної територіальної 

громади при виконкомі міської ради. 

2. Затвердити Положення про опікунську раду (додаток 1). 

3. Затвердити персональний склад опікунської ради(додаток 2). 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 1 

                  до рішення виконкому міської ради  

                  від 28.04.2017 року №  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду Олевської ОТГ при виконкомі Олевської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Опікунська Олевської ОТГ створюється при виконкомі Олевської 

міської ради на час його повноважень і має дорадчі функції. 

Головним завданням опікунської ради є надання допомоги виконкому міської 

ради в роботі щодо здійснення ним функцій як органу опіки та піклування. Опікунська 

рада залучає до своєї роботи державні та громадські організації, підприємства та 

установи. 

1.2. Склад опікунської ради та її голова затверджується рішенням виконкому 

міської ради. 

1.3. Очолює опікунську раду міський голова. 

1.4. Опікунська рада безпосередньо підпорядкована виконкому міської ради. 

1.5. Опікунська рада в своїй роботі керується Сімейним та Цивільним 

кодексами України. Правилами опіки та піклування, іншими законами та 

нормативними актами. 

 

2. Матеріали, які розглядаються опікунською радою 

2.1. Опікунська рада попередньо розглядає матеріали щодо: 

а) встановлення опіки над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок 

психічних захворювань; 

б) встановлення піклування над громадянами, визнаними судом недієздатними 

внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними напоями або 

наркотичними засобами та над особами, які за станом здоров’я не можуть самостійно 

захищати свої права; 

в) припинення опіки та піклування; 

г) надання дозволу опікуну (піклувальнику) на укладання договорів, які вимагають 

нотаріального засвідчення та спеціальної реєстрації, від імені підопічних для захисту їх 

майнових та побутових прав; 

д) участі у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав недієздатних, обмежено 

дієздатних та людей похилого віку, над якими встановлено опіку чи піклування; 

е) здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників; 

ж) підготовки подання до суду про визнання недієздатною, обмежено дієздатною, 

встановлення над нею опіки (піклування) та призначення опікуна (піклувальника); 

з) розглядає звернення дітей, щодо неналежного виконання батьками (одним із них ) 

обов’язків по вихованню або щодо зловживання батьків своїми правами; 

к) вирішення, згідно чинного законодавства питань, щодо грошових виплат дітям, які 

перебувають під опікою; 

л) розглядає спори, пов’язанні з вихованням неповнолітніх дітей; 

м) розглядає скарги на дії опікунів, піклувальників; 



н) вирішує питання, щодо забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і мають закріплене виконавчим 

комітетом житло; 

о) вживає заходів, щодо захисту та майнових прав неповнолітніх дітей; 

п) бере участь у засіданнях суду, де розглядаються питання, пов’язані з захистом прав 

неповнолітніх; 

р) розглядає інформації про неналежне виконання батьками батьківських обовязків 

щодо догляду та виховання дітей. 

 

2.2. На засіданнях опікунської ради розглядаються та заслухуються: 

а) інформація спеціаліста з питань захисту дітей про результати обстеження умов 

проживання осіб, над якими була встановлена опіка чи піклування, про захист їх 

житлових, майнових прав; 

б) звіти опікунів та піклувальників вразі виникнення суперечливих питань про 

виконання своїх обов’язків; 

в) інші питання, що стосуються охорони прав осіб, які знаходяться під опікою 

(піклуванням); 

г) матеріали, які надійшли до опікунської ради, розглядаються в місячний термін з 

моменту їх надходження; 

д) матеріали, які розглядаються на засіданнях опікунської ради, попередньо 

перевіряються членами опікунської ради. 

3. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради 

3.1. Рішення опікунської ради оформлюються у вигляді протоколів, які 

підписуються головою і секретарем опікунської ради. 

3.2. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним. 

3.3. Висновки опікунської ради додаються до матеріалів, які виносяться на 

розгляд виконкому міської ради або у вигляді рекомендацій надаються особі чи 

закладу, стосовно якого розглядалося питання. 

3.5. Організаційно-технічне забезпечення роботи ради (складання порядку 

денного, збір та узагальнення матеріалів для розгляду питань на засіданні, підготовка 

протоколів засідань та контроль за їх виконанням) покладається на секретаря 

опікунської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому     Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

Голосували «За» -  32 
 

 

 

 



 

                   Додаток  2 

                  до рішення виконкому міської ради  

                  від 28.04.2017 року № 

 

             С К Л А Д 

 

опікунської ради Олевської ОТГ при виконкомі Олевської міської ради 

 

Голова опікунської ради: 

Омельчук Олег Васильович – міський голова 

 Заступник голови  опікунської ради:  

Осипчук Яків Миколайович – заступник міського голови з гуманітарних 

питань 

 

Члени опікунської ради: 

 Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Скумін Наталія Анатоліївна – спеціаліст міської ради, секретар опікунської 

ради; 

 

Орищук Світлана Сергіївна – директор ЦСССДМ Олевської міської ради; 

 

Зембра Євгеній  Євгенійович - юрист міської ради; 

 

Кайданович Володимир Йосипович – в.о. староста села Тепениця; 

 

Орищук Галина Володимирівна – начальник служби у справах дітей (за 

згодою); 

 

Рябой Євгеній Миколайович – член виконкому (за згодою); 

 

Тарасевич Ніна Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 2  (за згодою). 

 

Фещук Ольга Ієрофіївна – заступник директора ЗОШ № 3 з виховної 

роботи (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконкому     Ю.Г. Русин 

 

Голосували «За» -  32 

 

 



                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 44 

від 28.04.2017 року 

Про надання матеріальної 

допомоги громадянам 

Олевської ОТГ 

 

  Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на 

день смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі 

зайнятості не перебували, відповідні документи, керуючись ст. 28 Закону 

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

ВИРІШИВ: 1. Надати матеріальну допомогу: 

1.1. Особі, 1, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 7/3 на лікування 

доньки в сумі 1000,00 грн. 

1.2. Особі, 2, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 8, кв. 10 на 

лікування доньки  в сумі 1000,00 грн.; 

1.3. Особі, 3, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 46 на лікування в 

сумі 1000,00 грн.; 

1.4. Особі, 4, проживає в  с. Жубровичі по вул. Адреса, 12 на лікування 

сина в сумі 1000,00 грн.; 

1.5. Особі, 5, проживає по вул. Адреса, 42 на лікування в сумі 1000,00 

грн.; 

1.6. Особі, 6, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 87-а, кв. 20 на 

лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.7. Особі, 7, проживає по вул. Адреса, 87-а, кв. 28 на лікування в сумі 

1000,00 грн.; 

1.8. Особі, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 1, кв. 4 на лікування в 

сумі 1000,00 грн.; 

1.9. Особі, 8, проживає в с. Кам'янка по вул. Адреса, 41 на лікування 

дитини в сумі 1000,00 грн.; 

1.10. Особі, 9, проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 56, кв. 15 на 

лікування в сумі 1000,00 грн.; 



1.11. Особі, 10, проживає в м. Олевськ по пров. Адреса, 9 на лікування в 

сумі 1000,00 грн.; 

1.12. Особі, 11, проживає в с. Копище по вул. Адреса, 55 на лікування в 

сумі 1000,00 грн.; 

1.13. Особі, 12, проживає в с. Копище по вул. Сабурова, 11 на лікування 

дитини інваліда в сумі 1000,00 грн.; 

1.14. Особі, 13, проживає в с. Копище по вул. Федорова, 12 на лікування 

в сумі 1000,00 грн.; 

1.15. Особі, 14, проживає в с. Кам’янка на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.16. Особі, 15, проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса, 88-а, на лікування 

в сумі 1000,00 грн.; 

1.17. Особі, 16, проживає в с. Будки по вул. Адреса, 3 на відновлення 

будинку який постраждав внаслідок пожежі в сумі 5000,00 грн.; 

1.18. Особі,17 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 5 на відновлення 

майна, що постраждало внаслідок пожежі в сумі 2000,00 грн.; 

1.19. Особі,18 проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 34 на лікування 

дитини в сумі 500,00 грн.; 

1.20. Особі, 19 проживає в с. Копище по вул. Адреса, 3-а на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.21. Особі, 20 проживає в с. Журжевичі по вул. Адреса, 18-а на 

лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.22. Особі, 21 проживає в с. Юрово по вул. Адреса, 5 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.23. Особі, 22 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 79  на лікування 

в сумі 500,00 грн.; 

1.24. Особі, 23, проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 6 на лікування  

в сумі 500,00 грн.; 

1.25. Особі, 24, проживає в с. Лопатичі по вул. Адреса, 34 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.26. Особі, 25, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 117-а на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.27. Особі, 26 проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 3 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.28. Особі, 27, проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 39 на лікування 

в сумі 500,00 грн.; 

1.29. Особі, 28, проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 27 на лікування 

в сумі 500,00 грн.; 

1.30. Особі, 29, проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 27 на лікування 

в сумі 500 грн.; 

1.31. Особі, 30, проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 26 на лікування 

в сумі 500,00 грн.; 

1.32. Особі, 31, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 8 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.33. Особі, 32, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 8-б на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 



1.34. Особі, 33, проживає в с. Трибухи Вінницької області на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.35. Особі, 34, проживає в с. Покровське по вул. Адреса, 18 у зв'язку з 

тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.36. Особі, 35, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 7, кв. 4 у зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.37. Особі, 36, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 87-а, кв. 19 на 

лікування дитини в сумі 500,00 грн.; 

1.38. Особі, 37, проживає в с. Зубковичі по вул. Адреса, 69 у зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.39. Особі, 38, проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 10 у зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.40. Особі, 39, проживає в с. Артинськ у зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.41. Особі, 40, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 40 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.42. Особі, 41, проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 4-а на лікування 

в сумі 500,00 грн.; 

1.43. Особі, 42, проживає в с. Тепениця по вул. Адреса, 11-а на 

покращення матеріального стану в сумі 500,00 грн.; 

1.44.  Особі, 43, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 46 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.45. Особі, 44, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 46 на лікування  в 

сумі 500,00 грн.; 

1.46. Особі, 45, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 76 на 

післяопераційне лікування  в сумі 500,00 грн.; 

1.47. Особі, 46, проживає в с. Покровське у зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.48. Особі, 47, проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 18 на 

лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.49. Особі, 48, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 4, кв. 35 на 

лікування сина в сумі 500,00 грн.; 

1.50. Особі, 49, проживає в с. Юрово по вул. Адреса, 6 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.51. Особі, 50, проживає в смт Дружба по вул. Адреса, 2-г, кв. 16, як 

учаснику бойових дій в зоні проведення АТО в сумі 500,00 грн.; 

1.52. Особі, 51, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 44-а, кв. 9 на 

лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.53. Особі, 52, проживає в м. Олевськ по вул. Адрсеа, 16 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.54. Особі, 53, проживає в м. Олевьк по вул. Адреса, 87-а, кв. 30 на 

лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.55. Особі, 54, проживає в с. Соснівка по вул. Адреса, 8 у зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 грн.; 

1.56. Особі, 55, проживає в с. Хочино  на лікування в сумі 500,00 грн.; 



1.57. Особі, 56, проживає по вул. Адреса, 87-а, кв. 26 на лікування в сумі 

500,00 грн.; 

1.58. Особі, 57, проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 9-а на лікування 

в сумі 500,00 грн.; 

1.59. Особі, 58, проживає в с. Тепениця по вул. Адреса, 25 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.60. Особі, 59, проживає в с. Стовпинка по вул. Адреса, 46  на лікування 

серцево-судинного захворювання в сумі 500,00 грн.; 

1.61. Особі, 60, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 11 на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.62. Особі, 61, проживає в с. Сердюки по пров. Адреса, 14 на лікування 

в сумі 500,00 грн. ; 

1.63. Особі, 62, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 4, кв. 52 на 

лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.64. Особі, 63, проживає в с. Журжевичі по вул. Адреса, 18 на лікування 

в сумі 300,00 грн.; 

1.65. Особі, 64, проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса, 85, на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.66. Особі, 65, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 1 на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.67. Особі, 66, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 9 на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.68. Особі, 67, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 3, кв. 4 на 

лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.69. Особі, 68, проживає в с. Кишин по вул. Адреса, 7 на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.70. Особі, 69, проживає в с. Сердюки по вул. Адреса, 7 на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.71. Особі, 70, проживає в с. Копище по вул. Адреса, 11 на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.72. Особі, 71, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 2, як учаснику 

бойових дій в зоні проведення АТО в сумі 300,00 грн.; 

1.73. Особі, 72, проживає в с. Копище по вул. Адреса, 15 на медичне 

обстеження в сумі 300,00 грн.; 

1.74. Особі, 73, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 23 на медичне 

обстеження в сумі 300,00 грн.; 

1.75. Особі, 74, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 22, кв. 15 на 

лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.76. Особі, 75, проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса, 18 на лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.77. Особі, 76, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 4, кв. 84 на 

лікування  в сумі 300,00 грн.; 

1.78. Особі, 77, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 36-а, кв. 12 на 

лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.79. Особі, 78,проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 48 на придбання 

медичних засобів в сумі 300,00 грн.; 



1.80. Особі, 79, проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 48 на 

придбання медичних засобів в сумі 300,00 грн.; 

1.81. Особі, 80, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 28 для лікування в 

сумі 300,00 грн.; 

1.82. Оосбі, 81, проживає смт Новоозеряни по вул. Адреса, 2, кв. 12 на 

поховання сина в сумі 300,00 грн.; 

1.83. Особі, 82, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 44 на поховання 

чоловіка в сумі 300,00 грн.; 

1.84. Особі, 83, проживає в с.Перга по вул. Адреса, 48 на поховання 

брата в сумі 300,00 грн.; 

1.85. Особі, 84 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 57 на поховання 

співмешканця в сумі 300,00 грн.; 

1.86. Особі, 85 проживає в с. Кишин на поховання дядька в сумі 300,00 

грн.; 

1.87. Особі, 86, проживає в с. Юрово по вул. Адреса, 14 на поховання 

брата в сумі 300,00 грн.; 

1.88. Особі, 87, проживає в с.  Зубковичі по вул. Адреса, 37 на поховання 

сина в сумі 300,00 грн.; 

1.89. Особі, 88, проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 92/18 на 

поховання чоловіка в сумі 300,00 грн.; 

1.90. Особі, 89, проживає в с. Камянка по вул. Адреса, 85 на поховання 

брата в сумі 300,00 грн.; 

1.91. Особі, 90, проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса, 36 на поховання 

племінника в сумі 300,00 грн.;  

1.92. Особі,91, проживає в с. Кишин по вул. Житомирській на поховання 

брата в сумі 300,00 грн. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 54100,00 грн. з місцевого бюджету в 

межах кошторисних призначень на 2017 рік. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 45 

від 28.04.2017 року 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

  Розглянувши заяви гр. Плотніка Валерія Миколайовича, проживає в  

м. Олевськ по вул. Адреса, 25,  ФОП Ковальчука Назара Володимировича, 

проживає в м. Олевськ по  вул. Адреса, 2, кв. 4, 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) Гр. Плотніку В.М. на розміщення тимчасової  споруди для  

впровадження підприємницької діяльності на земельній ділянці 

площею 16 м.кв. по пров. Промисловому, 2, згідно схеми,  додається; 

2) ФОП Ковальчуку Н.В. на розміщення тимчасової споруди для  

впровадження підприємницької діяльності з зупинкою 

автотранспорту на земельній ділянці площею 40 м.кв. по вул. Свято-

Миколаївській, згідно схеми, додається.  

2. Виконавцям робіт гр.. Плотніку В.М., ФОП Ковальчуку Н.В. : 

-   виготовити паспорт 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 тротуарною плиткою, 

освітленням, урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

3.ФОП Ковальчуку Н.В. забезпечити до тимчасової споруди 

водопостачання та водовідведення, та влаштувати громадський туалет.  

4.У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 



5. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

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

паспорта прив’язки.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

архітектора громади  Пятницького В.Б. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 46 

        від 28.04.2017 року 

Про присвоєння та зміну 

адресних номерів 

 

  Розглянувши заяви Ковальчука Анатолія Миколайовича, проживає 

в с. Журжевичі по вул. Адреса, 29, Петровича Сергія Олександровича, 

проживає в м. Олевськ по  Адреса, 6, Лозко Інни Ігорівни, Назарова Андрія 

Ігоровича, проживають в  с. Майдан-Копищенський по вул. Адреса, 44, 

Криничка Фелікса Романовича, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 15-

а, Яцути Ірини Валеріївни, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 6, кв. 48 

щодо присвоєння та зміни адресних номерів та Шапорди Наталії 

Володимирівни, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 45  щодо розподілу 

земельної ділянки, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м. Олевську, кадастровий 

номер 1824455100:01:001:0037, по вул. Луговій – вул. Лугова, 14, що 

знаходиться у власності Особи, 1. 

2. Змінити  адресний номер земельній ділянці по вул. Ступіна, 6  на пров. 

Ступіна, 6 в м. Олевську, що знаходиться у власності Особи, 2. 

3.  Змінити  адресний номер  житловому будинку № 44 по вул. 

Бортницькій в с. Майдан-Копищенський  на вул.  Бортницька, 44,  кв. 1, що 

знаходиться у власності Особи, 3 та вул. Бортницька, 44, кв. 2, що 

знаходиться у власності Особи, 4.  

4. Присвоїти адресний номер земельній ділянці по І пров. Московському – 

І пров. Московський, 11-г, що знаходиться у власності Особи, 5.   

5. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м. Олевську, кадастровий 

номер 1824455100:01:032:012, по вул. Промисловій – вул. Промислова, 25-

в, що знаходиться у власності Особи, 6. 

6. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в м. Олевську, кадастровий 

номер 1824455100:01:032:0119, по вул. Промисловій– вул. Промислова, 25- 

г, що знаходиться у власності Особи, 7. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

Міський голова                                                         О.В. Омельчук 



Голосували «За» -  32 

 

                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 47 

від 28.04.2017 року 

Про актуалізацію даних щодо осіб,  

які перебувають на квартирному обліку 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка 

В.В., розглянувши надані документи Аксіненка Євгена Анатолійовича, 

проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 21, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Житлового 

кодексу,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської міської ради  від 

29.07.2009 року № 177 «Про взяття на квартирний облік осіб, що 

потребують  поліпшення житлових умов»  у зв’язку із зміною складу  

сім'ї  заявника Аксіненка Євгена Анатолійовича, а саме:   

1) Аксіненко Євген Анатолійович –  заявник; 

2) Аксіненко Юлія Григорівна – дружина;  

3) Миколайчук Лілія Сергіївна – дочка; 

4) Аксіненко Назар Євгенійович – син. 

2. Спеціалісту міської ради Бородавко Н.А. внести відповідні зміни до 

облікової документації. 

 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 



                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 48 

від 28.04.2017 року 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам міста 

 

  Розглянувши заяви гр. Дідус Катерини Леонідівни, проживає  в с. 

Калинівка по вул. Адреса, 20, гр. Гайчені Жанни Василівни, проживає в с. 

Зубковичі по вул. Адреса, 2, відповідні документи, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  

України «Про приватизацію державного житлового фонду», виконком 

міської ради 

 ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність громадян житловий будинок по вул. 

Адреса, 20 в с. Калинівка загальною площею 70,1 м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду, в рівних долях сім'ї Дідус Катерини 

Леонідівни, що складається з 3-х чоловік: 

1) Дідус Катерина Леонідівна – заявник; 

2) Дідус Володимир Володимирович – чоловік;  

3) Дідус Олександр Володимирович – син. 

2. Передати у приватну власність громадян житловий будинок по вул. 

Адреса, 2 в с. Зубковичі загальною площею 74,4 м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду, в рівних долях сім'ї Гайчені Жанни 

Василівни, що складається з 3-х чоловік: 

1) Гайченя Жанна Василівна – заявник; 

2) Гайченя Олег Аркадійович – син; 

3) Гайченя Валентин Аркадійович – син. 

3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати 

свідоцтва про право власності на житло. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  32 

 



                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 49 

від 28.04.2017 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Голуб Галини Іванівни, 

проживає по Адреса, 21, Липської Надії Василівни, проживає в смт Дружба по 

вул. Адреса, 2-г, кв. 17,  керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Голуб Галину Іванівну та внести в списки на 

отримання житла до позачергової черги, як таку, що втратила житло 

внаслідок пожежі. 

2. Взяти на квартирний облік Липську Надію Василівну та її сім’ю, що 

складається з чотирьох чоловік:  

1) Липська Надія Василівна– заявник; 

2) Липський Андрій Васильович – чоловік; 

3) Мукомел Владислав Олександрович – син; 

4) Липська Юліана Андріївна – дочка. 

3. Сім'ю Липської Н.В. внести в списки на отримання житла до загальної  

черги.  

 

 

 

Міський голова                                                               О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 



                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 50 

від 28.04.2017 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

  Розглянувши заяву Мусіна Олексія Борисовича, проживає по вул. 

Адреса, 3, кв.3 в м. Олевську, Козловець Валентини Петрівни, проживає в 

с. Адреса, Шапорди Петра Івановича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Адреса, 31, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Мусіну О.Б. на збір вихідних даних  на підведення 

централізованих систем водопостачання та водовідведення до 

житлової квартири № 1 по вул. Адрсеа, 1. 

2. Надати дозвіл Козловець В.П. на збір вихідних даних  на підведення 

централізованих систем водопостачання та водовідведення до 

житлової квартири № 7 по вул. Адреса, 1. 

3. Надати дозвіл Шапорді Петру Івановичу на збір вихідних даних  на 

підведення централізованих систем водопостачання та 

водовідведення до житлового будинку № 31 по вул. Адрсеа. 

4. Гр. Шапорді П.І. погодити під’єднання  житлового будинку № 31 по 

вул. Комарова з вуличним комітетом даної вулиці. 

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 



               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 51 

від 28.04.2017 року 

Про надання дозволу 

на зрізання аварійних дерев 

в межах території громади 

 

  Розглянувши листи виконуючого обов’язки старости с. Кам'янка 

Корнійчука Олександра  Васильовича, виконуючого обов’язки старости с. 

Жубровичі Степанчука Валерія Васильовича, 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 на зрізання 36 (тридцяти шести) аварійних, сухостійних, 

стиглих  дерев, які ростуть в межах території кладовища в с. 

Жубровичі. 

2. Дати дозвіл на зрізання 70 (сімдесяти) аварійних, сухостійних, стиглих  

дерев, які ростуть в межах території кладовища в с. Кам'янка (біля 

автодороги Київ-Ковель). 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 52 

від 28.04.2017 року 

Про забезпечення охорони кабельних 

ліній зв’язку на території Олевської 

об’єднаної територіальної громади  

 

 Розглянувши клопотання керівника Коростенської кабельної дільниці 

ТОВ «Атраком», з метою запобігання пошкодження кабельних ліній 

електрозв’язку,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Заборонити на території Олевської ОТГ в місцях проходження кабельних 

ліній зв’язку, проведення будь-яких земляних робіт на глибині більше 30 

см., підключення до житлових будинків водопровідних, каналізаційних, 

газових  мереж, посадку дерев, облаштування колодязів та інших робіт 

пов’язаних із розкриттям ґрунту без попереднього погодження та 

викликом на місце робіт представників ТОВ «Атраком» ЦТОЕ-2 № 23 м. 

Коростень. 

2. Загальному відділу міської ради (Саковець Л.В.) довести дану 

інформацію до керівників установ, організацій, підприємств, старост 

населених пунктів, населення громади шляхом публікації в засобах 

масової інформації міської ради. 

3. ТОВ «Атраком» ЦТОУ-2 № 23 м. Коростень надати схеми проходження 

кабельних мереж  по Олевській ОТГ. 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  31 

    «Утримались» - 1 

 

 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 53 

від 28.04.2017 року 

Про надання дозволу на  

встановлення зупинки  

громадського транспорту 

 

Розглянувши заяву ФОП Лимар Поліни Василівни, проживає в с. 

Варварівка по вул. Адреса, 15,  надані документи, керуючись ст. 31 

Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконком 

міської ради    

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Лимар Поліні Василівні на встановлення зупинки 

громадського транспорту з металевих конструкцій по вул. Адреса, 89 в с. 

Варварівка. 

2. Зобов’язати ФОП Лимар П.В. дотримуватись Правил благоустрою на 

прилеглій до зупинки громадського транспорту території.  

 3.  Конструкцію зупинки  та благоустрій прилеглої  території  погодити з 

головним архітектором громади Пятницьким В.Б. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 54 

від 28.04.2017 року 

Про надання дозволу  

 

      Розглянувши  заяву ФОП Седлецької Людмили Іванівни, проживає в м. 

Олевськ по вул. Адреса, 22, кв. 1 щодо надання дозволу на розміщення 

пересувної бочки для продажу квасу на вулицях міста, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком 

міської ради  

  

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Седлецькій Л.І на розміщення пересувної бочки для 

продажу квасу з 01.05.2017р. до 01.10.2017р. по вулиці Свято-

Миколаївській, 4.   

2. Зобов’язати ФОП Седлецьку Л.І. забезпечити прилеглу до бочки для 

продажу квасу територію урнами для сміття. 

3. Попередити ФОП Седлецьку Л.І. про відповідальність за порушення 

Правил благоустрою міста. 

4. ФОП Седлецькій Л.І. укласти договір на тимчасову оренду земельної 

ділянки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови   Колбасюка В.В.                

 

 

Міський голова                                                                     О.В. Омельчук 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 55 

від 28.04.2017 року 

Про впорядкування адресних номерів  

житлових будинків по вул. Ковпака в 

м. Олевськ 

 

  Розглянувши заяву громадянина Особи, 1, проживає вул. Адреса, 42 

в м. Олевську, надані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер земельній ділянці по вул. Ковпака, 36 в м. 

Олевську (державні акти на право власності серія ЯА № 403322, серія 

ЯА № 403323), що знаходиться у власності Особи, 1, на № 36-а по вул. 

Ковпака.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» -  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 56 

        від 28.04.2017 року 

Про надання дозволу на тимчасове 

розміщення побутових відходів 

 

 

  З метою попередження  забруднення навколишнього середовища 

міста Олевськ та враховуючи звернення фізичних осіб підприємців, що 

здійснюють надання послуг з вивезення рідких побутових відходів 

спецавтотранспортом на території Олевської об’єднаної територіальної 

громади, керуючись ст.ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи», 

враховуючи те, що очисні споруди каналізації не знаходяться на балансі 

суб’єкта господарювання,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на тимчасове розміщення рідких побутових відходів, 

які вивозяться спецавтотранспортом, на мулові майданчики 

очисних споруд каналізації по вул. Герцена в м. Олевську.  

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради укласти договори з 

фізичними особами підприємцями на розміщення рідких побутових 

відходів на мулових майданчиках очисних споруд каналізації.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

    

           Голосували «За» -  30 

             «Утримались» - 2 

   

 


