
Зареєстровано членів виконкому - 19

УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 238

від 29  листопада  2013 року

Про передачу у користування
газопроводів

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

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

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

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

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 241

від 29  листопада  2013 року

Про затвердження
розпорядження
міського голови

Розглянувши розпорядження, що видавалося міським головою, у
зв’язку із виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком
міської ради
ВИРІШИВ: 1. Затвердити розпорядження міського голови № 199 від
06.11.2013 року «Про надання дозволу» (додається).

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 237
від 29  листопада  2013 року

Про присвоєння
юридичних адрес

Розглянувши рішення 33-ої сесії 6-го скликання від 03.09.2013 року за № 388
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі в користування на умовах оренди», 35-ї сесії 6-го скликання  від 30.10.2013
року № 412 „Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд”, заяву  настоятеля Свято-Іовського
Храму ієрея Сергія, відповідні документи,  керуючись ст. 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Присвоїти юридичні адреси :
- земельній ділянці (Особа 1) по вулиці Київській – Адреса _1;

- земельній ділянці (Особа 2) по вул. Інтернаціональній – вул. Адреса _2;
- земельній ділянці (Особа 3) по пров. Ступіна – пров. Адреса_3 ;
- земельній ділянці для будівництва та обслуговування будівлі Свято-
Іовського Храму по пров. Промисловому – пров. Адреса_4.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В.

Міський голова                                                             А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 244
від 29  листопада  2013 року

Про внесення змін до рішень
виконкомів міської ради

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя
Васильовича, керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Житловим Кодексом Української РСР,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:  1. Внести зміни до рішень виконкомів міської ради:
1.1. П. 2 рішення виконкому міської ради  № 63 від 27.02.2012р. «Про

надання житлової площі для тимчасового проживання» викласти в
наступній редакції:
« 2. Надати житлову кімнату житловою площею 10,2 кв.м. з фонду
житла для тимчасового проживання, яка знаходиться за адресою: м.
Олевськ, вул. Адреса_1, сім'ї дітей-сиріт в складі:

(Особа 1), 1997 р.н. – заявниця
(Особа 2), 1999 р.н. – брат»
1.2. П. 1.4 рішення виконкому міської ради  № 25 від 27.02.2013р. «Про

передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим громадянам
міста» викласти в наступній редакції:

«1.4. Сім'ї (Особи 1), яка складається з 3-х чоловік
(Особа 1) – заявник
(Особа 2) – син
(Особа 3) – син
квартиру № 2 по вул. Адреса_ 2, що належить до відомчого житлового
фонду, загальною площею 90.3 кв.м. »

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 245
від 29  листопада  2013 року

Про внесення змін до рішень
виконкомів міської ради щодо
обліку громадян, що потребують
покращення житлових умов

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя
Васильовича, розглянувши подання прокурора Олевського району про
усунення порушень Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування», Житлового Кодексу Української РСР,  керуючись
ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 40, ст. 45,
ст. 46 Житлового кодексу, ст. 33 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування», ст. 12 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців», виконком міської ради
ВИРІШИВ:  1. Внести зміни в рішення виконкомів міської ради:
1.1. П. 4 рішення виконкому міської ради  № 127 від 18.06.2007р. викласти

в наступній редакції: «Поставити (Особу 1) на облік для позачергового
отримання житла з 04.10.2008р.»

1.2. П. 2  рішення виконкому міської ради  № 30 від 15.02.2007р. викласти в
наступній редакції: «Заступнику міського голови Колбасюку В.В.
поставити на квартирний облік для позачергового отримання житла
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування:
(Особу 2) з 17.02.2008р.
(Особу 3) з 20.05.2013р.»

1.3. П. 1 рішення виконкому міської ради  № 236 від 27.09.2007р. викласти
в наступній редакції: « Поставити на квартирний облік гр. (Особу 4),
молодого спеціаліста, направлену в порядку розподілу на роботу, як
таку, що потребує покращення житлових умов в позачерговому
порядку».

1.4. П. 2 рішення виконкому міської ради  № 142 від 06.06.2007р. викласти
в наступній редакції: «(Особу 5) внести в списки на отримання житла в
першочерговому порядку, як одиноку матір»

1.5. Останній абзац  рішення виконкому міської ради  № 57 від 04.07.2006р.
викласти в наступній редакції: «Сім’ю (Особи 6), призначеного суддею



Олевського районного суду, внести в списки на отримання житла в
позачерговому порядку, як особу направлену в порядку розподілу на
роботу в іншу місцевість»

1.6. Останній абзац рішення виконкому міської ради  № 44 від 19.03.2004р.
викласти в наступній редакції: «Сім’ю (Особи 7) внести в списки на
отримання житла в першочерговому порядку, як військовослужбовця,
направленого в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість»

1.7. П. 1 рішення виконкому міської ради  № 318 від 10.12.2008р. викласти
в наступній редакції: «Поставити на облік для позачергового
отримання житла дітей позбавлених батьківського піклування: (Особу
8),( Особу 9) та (Особу 10) з 19.07.2009р.»

1.8. П. 4 рішення виконкому міської ради  № 27 від 26.02.2009р. викласти в
наступній редакції: «Поставити на квартирний облік для позачергового
отримання житла таких дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування:
(Особу 11) – 01.08.1993 р.н. з 01.08.2009р.
(Особу 12) – 29.01.1992 р.н.
(Особу 13) – 13.07.1991 р.н.
(Особу 14) – 25.02.1991 р.н.
(Особу 15) – 22.06.1991 р.н.
(Особу 16) – 22.08.1993 р.н. з 22.08.2009р.
(Особу 17) – 11.11.1991 р.н.
(Особу 18)– 15.04.1993 р.н. з 15.04.2009р.»

1.9. П. 1 рішення виконкому міської ради  № 100 від 05.05.2009р. викласти
в наступній редакції: «Поставити на квартирний облік для
позачергового отримання житла таких дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування:
1. (Особу 19) – 01.01.1997 р.н.  з 01.01.2013р.
2. (Особу 20) – 04.12.1999 р.н. з 04.12.2015р.
3. (Особу 21) – 02.07.1997 р.н.  з 02.07.13р.
4. (Особу 22) – 19.05.1993р.н.
5. (Особу 23) – 25.05.1997р.н.

1.10. Останній абзац рішення виконкому міської ради  № 146 від
12.06.2009р. викласти в наступній редакції: «Сім’ю (Особи 24) внести в
списки на отримання житла в позачерговому порядку з 01.01.2010р.»

1.11. П. 1 рішення виконкому міської ради  № 13 від 27.01.2010р. викласти в
наступній редакції: «1. Поставити на квартирний облік для
позачергового отримання житла таких дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування:
1.1 (Особу 25) – 24.02.1993 р.н.
1.2 (Особу 26) – 25.11. 1995 р.н.  з 25.11.2011р.



1.3 (Особу 27) – 06.01.1993р.
1.4 (Особу 28) – 13.08.1994р.  з 13.08.2010р.

1.12. П. 1 рішення виконкому міської ради  № 257 від 20.10.2010 р. викласти
в наступній редакції: «Поставити на квартирний облік для
позачергового отримання житла дитину, позбавлену батьківського
піклування - (Особу 29)»

1.13. П. 1 рішення виконкому міської ради  № 32 від 27.12.2010р. викласти в
наступній редакції: «Поставити на квартирний облік для позачергового
отримання житла таких дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування:
- (Особу 30) – 18.10.1997 р.н.  з 18.10.2013р.
- (Особу 31) – 06.11.1999 р.н. з 06.11.2015р.

1.14. П. 2  рішення виконкому міської ради  № 133 від 30.05.2012р. викласти
в наступній редакції: «Заступнику міського голови Колбасюку В.В.
поставити на квартирний облік для позачергового отримання житла
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»

1.15. П. 2  рішення виконкому міської ради  № 137 від 26.07.2013р. викласти
в наступній редакції: «Заступнику міського голови Колбасюку В.В.
поставити на квартирний облік для позачергового отримання житла
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.»

1.16. П. 1  рішення виконкому міської ради  № 55 від 27.03.2013р. викласти в
наступній редакції: «1. Перевести сім’ю (Особи 32), яка знаходиться на
обліку в Олевському управлінні праці та соціального захисту
населення, як одинока мати, з загальної черги на першочергову чергу
квартирного обліку»

1.17. (Особу 33) вилучити із списку осіб, що перебувають на
першочерговому квартирному обліку та внести в списки на отримання
житла в загальну чергу.

2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. переглянути особові
справи громадян, що знаходяться на квартирному обліку в міській раді
та підготувати проект рішення виконкому міської ради про
затвердження в грудні 2013р. нової черги квартирного обліку громадян,
що відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових
умов, враховуючи  внесення змін до рішень виконкому міської ради
щодо квартирного обліку громадян, подання прокурора Олевського
району,  рішень виконкому міської ради щодо зняття з квартирного
обліку осіб, які перебували на обліку на покращення житлових умов.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 246
від 29  листопада  2013 року

Про надання дозволу на оформлення права
власності на об’єкти нерухомого майна,
що перебувають у власності фізичних осіб

Розглянувши заяву та надані документи на реєстрацію права власності
на нерухоме майно (Особи 1), проживає в м. Олевську, вул. Адреса, 1,
керуючись п. 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування  в
Україні», Наказом 7/5 від 07.02.2002 року Міністерства юстиції України
«Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав
власності на нерухоме майно», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на оформлення права власності на житловий будинок та

господарські будівлі за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса_1, що
перебуває у власності Особи 1.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 235
від 29  листопада  2013 року

Про оформлення права власності
на об’єкти нерухомого майна, що
перебувають у власності юридичних осіб

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши лист директора Олевського професійно-технічного училища №
10, додані матеріали, ст. 1, 29, 30, 60, п. 10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3.11,
6.2.2, 8.1., 8.2. Тимчасового положення про порядок державної реєстрації
права власності та  інших речових прав на нерухоме майно, затверджене
Наказом № 7/5 від 07.02.2002 року Міністерства юстиції України,
враховуючи роз’яснення Міністерства юстиції України про порядок
реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна залежно від форм
власності № 19-32/2 від 11.01.2007 року, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на оформлення права власності:

1.1. На нежитлове вбудоване-прибудоване приміщення перукарні КП
«Орхідея» загальною площею – 161,9 м2 за адресою: м. Олевськ вул.
Володимирська,1 .

1.2. На нежитлове вбудоване-прибудоване приміщення телеательє КП
«Кварц» загальною площею – 68.3 м2 за адресою: м. Олевськ вул.
Володимирська,1 .

1.3. На нежитлове вбудоване-прибудоване приміщення відділу
соціальних служб, дітей сім’ї та молоді загальною площею – 82,1 м2

за адресою: м. Олевськ вул. Володимирська,1
за Олевською територіальною громадою в особі Олевської міської
ради.

2. Відмовити Олевському ПТУ-10 в наданні дозволу на оформлення права
власності на нерухоме майно так як у відповідності до установчих
документів Олевське ПТУ-10 не може бути власником нерухомого
майна, яке використовується в навчальному процесі.

Міський голова А.В. Повар
Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 233
від 29  листопада  2013 року

Про надання дозволу на відкриття
торгових точок

Розглянувши заяви приватних підприємців (Особи 1), проживає
по вул. Адреса_1 в м. Олевськ, (Особи 2), проживає по вул. Адреса_2, ,
(Особи 3), проживає по вул.Адреса_3 в м. Олевськ, (Особи 4), проживає по
вул. Адреса_4, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл до 01.01.2015 року:
1.1. ПП (Особі 1) на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі

продовольчою та  непродовольчою групою товарів у
орендованому приміщенні загальною площею 30,0 кв.м. по вул.
Свято - Миколаївській, 44 в м. Олевськ

з графіком роботи:
понеділок - неділя з 800 до 2200,
без перерви та вихідних.

1.2. ПП (Особі 2) на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
непродовольчою групою товарів у власному приміщенні по вул.
Київській м. Олевськ

з графіком роботи:
понеділок - неділя з 800 до 1800,
без перерви та вихідних.

1.3 ПП (Особі 3) на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
продуктами харчування та алкогольними напоями у орендованому
приміщенні площею 86,6 м. кв. по вул. Коцюбинського, 3 з графіком роботи:

понеділок - неділя з 830 до 2200,
без перерви та вихідних.

1.4 ПП (Особі 4) на відкриття торгової точки для здійснення торгівлею
продуктами харчування та алкогольними напоями у орендованому
приміщенні площею 86,6 м.кв. по вул. Коцюбинського, 3 з графіком роботи:

понеділок - неділя з 830 до 2200,
без перерви та вихідних.



2. Зобов’язати ПП (Особу 1), ПП (Особу 2), ПП (Особа 3), (Особа 4)
забезпечити прилеглу до торгових точок територію  належним
освітленням і двома урнами для сміття.

3. Попередити ПП (Особу 1), ПП (Особу 2), ПП (Особа 3), (Особа 4) про
відповідальність за порушення Правил благоустрою міста.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 248
від 29  листопада  2013 року

Про надання дозволу на продовження
діяльності торгової точки

Розглянувши заяву приватного підприємця Особи 1, проживає по
Адреса_1, відповідні документи, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2015 року
ПП Особі 1 по вул. Київській, 18
з розпорядком роботи:
понеділок - субота з 0800 до 1800 год.,
неділя з 0800 до 1800

без перерви та вихідних.
2. Зобов’язати ПП Особу 1 забезпечити прилеглу до торгової точки

територію  належним освітленням і урнами для сміття.
3. Попередити ПП Особу 1 про відповідальність за порушення Правил

благоустрою міста.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 247
від 29  листопада  2013 року

Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Київській

Розглянувши  заяву приватного підприємця Особи 1, проживає по
Адресі_1, який здійснює роздрібну торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії
5-го скликання від 20.04.2010р. «Про затвердження Положення про торгівлю
з лотків у м. Олевськ», рішенням виконкому № 225 від 15.092010р. «Про
затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:

1. Дозволити приватному підприємцю Особі 1 здійснення роздрібної
торгівлі з лотків в період з 05.11.2013 р. по 01.01.2014р. на
відведеній території вулиці Київська.

2. Приватному підприємцю Особі 1 додержуватись Порядку
провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного
обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року,  Законів України «Про
захист прав споживачів», «Про якість та безпеку харчових продуктів
і продовольчої сировини».

3. Приватному підприємцю Особі 1 укласти угоду на санітарну
очистку відведеної  території вулиць Київська з ПП Бородавко В.О.

4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити з приватним
підприємцем договір на тимчасову оренду земельної ділянки.

5. Контроль за надходженням коштів у відповідності до заключеного
договору, покласти на заввідділом  фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 234

від 29  листопада  2013 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
на покращення житлових умов

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
В. В. про перебування на квартирному обліку громадян, які поліпшили
житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення, не провели поновлення облікових документів та не пройшли
перереєстрацію, змінили місце проживання,  керуючись п. 2 ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Житлового кодексу,
виконком міської ради
ВИРІШИВ: 1. Зняти з квартирного обліку громадян, які поліпшили житлові
умови, виїхали на постійне місце проживання до іншого населеного пункту,
не провели поновлення облікових документів та не пройшли перереєстрацію,
внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення,
згідно додатку 1.

2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести
відповідні зміни в списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у
виконкомі Олевської міської ради.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 249
від 29  листопада  2013 року

Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов

Розглянувши заяви Особи 1, Особи 2, які проживають по вул.
Адреса_1, м. Олевськ, Особи 3, проживає по вул. Адреса_2, м. Олевськ
відповідні документи, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.36, ст.46 Житлового кодексу, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:  1. Взяти на квартирний облік:
1.1. Сім'ю (Особи 3), яка складається з семи осіб:
(Особа 3), 1983 р.н. – заявник
(Особа 4), 2001 р.н. – син
(Особа 5), 2002 р.н. – дочка
(Особа 6), 2005 р.н. – син
(Особа 7), 2013 р.н. – син
1.2. Сім'ю (Особи 3) внести до обліку першочергової черги громадян, що
потребують поліпшення  житлових умов, як багатодітну.
2. Взяти на квартирний облік громадянина Особу 1, 1994 р.н.
2.1. Гр. (Особу 1) внести до обліку загальної черги громадян, що потребують
поліпшення  житлових умов.
3.Взяти на квартирний облік громадянина Особу 2, 1992 р.н.
3.1. Гр. (Особу 2) внести до обліку загальної черги громадян, що потребують
поліпшення  житлових умов.

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 253
від 29  листопада  2013 року

Про надання дозволу
на зрізання аварійних дерев
в межах території міста

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяву священика Свято-Миколаївського храму ієрея Сергія,
акти обстеження зелених насаджень, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п. 3, п.4 Постанови Кабінету Міністрів
України від 01 серпня 2006 року  № 1045, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

Дати дозвіл:

1.1. Храму Святителя Миколая Чудотворця, розташованого по вул.
Свято-Миколаївській, 8 на зрізання  дерев на власній території
Храму.

1.2. Олевській міській раді на зрізання двох аварійних дерев біля
мосту через р. Уборть по вул. Зої Космодем'янській.

2. Заявникам провести зрізання дерев власними силами, забезпечивши
техніку безпеки під час виконання робіт.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 250
від 29  листопада  2013 року

Про організацію місць поховань
на кладовищах м. Олевська

Заслухавши інформацію заступника міського голови щодо організації
місць поховань на кладовищах міста, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, ст.12, ст.28, ст.30 Закону України
«Про поховання та похоронну справу»,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передбачити в бюджеті міської ради на 2014 рік кошти на
утримання території кладовищ м. Олевська.

2. Передбачити в штаті бригади благоустрою міської ради постійного
працівника для проведення робіт по благоустрою території
кладовищ.

3. На території кладовищ розташовуються об’єкти тільки комунальної
форми власності, крім надмогильних споруд.

4. Утримання могил проводиться за рахунок родичів померлих, якщо
такі відсутні – за кошти міського бюджету.

5. Надання ритуальних послуг на території міських кладовищ
проводиться суб’єктами господарювання, фізичними особами
підприємцями з дозволу виконавчого комітету міської ради та
укладання договору з міською радою.

6. Наглядачу міського кладовища посилити контроль за проведенням
захоронень та проведенню підприємницької діяльності на території
кладовища по вул. Промисловій.

7. Рекомендувати суб’єктам підприємницької діяльності встановити
вартість послуги за копання могил в період з 01 листопада по 01
квітня 350-00 грн., з 01 квітня по 31 жовтня 250-00 грн.

8. Заступникам міського голови підготувати документи на проведення
конкурсу по наданню ритуальних послуг на міському кладовищі по
вул. Промисловій.

9. Контроль за виконанням робіт по благоустрою міського кладовища
покласти на майстра благоустрою Миніча А.М.

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

Міський голова А.В. Повар



Голосували «За» - 19

УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 252
від 29  листопада  2013 року

Про розгляд подання прокурора
Олевського району

Розглянувши подання прокурора Олевського району про усунення
порушень вимог законодавства України про охорону культурної спадщини,
причин та умов, що їх спричиняють, керуючись ст. 30, ст. 31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, ст. 23 Закону України «Про
охорону культурної спадщини», п.2, п.4, п.6 Порядку визначення категорій
пам’яток  для занесення об’єктів культурної спадщини до державного
реєстру нерухомих пам’яток України, п.3.5, п.4.4 Наказу Міністерства
культури України «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної
спадщини», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Розглянути питання укладання охоронних договорів з відділом культури

Олевської райдержадміністрації після отримання від уповноваженого
органу свідоцтв про реєстрацію об’єктів культурної спадщини на
території міста та примірника документів на ці об’єкти, як того
передбачають нормативно-правові документи.

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 251
від 29  листопада  2013 року

Про розгляд позовних заяв
громадян міста Олевська
до Олевської міської ради

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя
Васильовича, розглянувши  позовну заяву до Олевської міської ради Особи 1
«Про визнання права власності на спадкове майно в порядку спадкоємства за
заповітом», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Позовну заяву Особи 1 визнати обґрунтованою.
2. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях при

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

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

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 240
від 29 листопада  2013 року

Про надання дозволу
на збір вихідних даних

Розглянувши заяви Особи 1, проживає по вул. Адреса_1, Особи 2,
проживає по Адреса_2, Особи 3, проживає по вул. Адреса_3, відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на збір вихідних даних та виготовлення проектно-

кошторисної документації:
1.1. Особі 1 на добудову до магазину по вул. Адреса_1 приймального

приміщення відділення «Нова Пошта» розміром 4м х 6м;
1.2. Особі 2 на будівництво магазину розміром 16 м х 11.20 м по вул.

Адреса 2;
1.3. Особі 3 на будівництво автомийки по вул. Адреса_3.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В и к о н а в ч и й к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 242
від 29 листопада  2013 року

Про надання матеріальної
допомоги на поховання громадянина

Розглянувши заяву Особи 1, проживає по вул. Адреса _ 1 про надання
матеріальної допомоги на поховання батька, який на день смерті ніде не
працював, пенсій не отримував, на обліку в центрі зайнятості не перебував,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1996р. „Про
розмір допомоги на поховання”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1.1. Надати матеріальну допомогу Особі 1 на поховання батька Особи 2

в сумі 150 грн.
2. Завідуючій фінансово-господарським відділом міської ради Дорош В.В.
виділити кошти в сумі 150 (сто п’ятдесят)  грн. з місцевого бюджету в
межах кошторисних призначень.

Міський голова                                                                           А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 243
від 29 листопада  2013 року

Про надання
матеріальної допомоги

Розглянувши заяву Особи 1, проживає по пров. Адреса_1, відповідні
документи, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Особі 1 на лікування сина Особи 2 в

сумі 500,00 грн.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради

виділити кошти в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. із внесенням змін
до кошторисних призначень.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 231
від 29 листопада  2013 року

Про постановку на облік
сім’ї Особи 1, як такої, що опинилась
в складних життєвих обставинах

Розглянувши заяву Особи 2,  що проживає у с. Соснівка, вул. Адреса_1
щодо неналежного виконання батьківських обов’язків його колишньою
дружиною стосовно їх доньки Особи 3 26.09.2008 р. н., з метою здійснення
соціального інспектування даної сім’ї, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Поставити сім’ю Особи 1 на облік, як таку, що опинилась в складних
життєвих обставинах.
Склад сім’ї Особи 1:

Особа 1 – 22.08.1990 р.н.
Особа 2 – 22.08.1986 р.н.
Особа 3 – 26.09.2008 р.н.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 236
від 29 листопада  2013 року

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

Розглянувши заяви Особа 1, проживає по вул. Адреса_1, Особа 2, проживає
по вул. Адреса_2, Особа 3, проживає по вул. Адреса_3, Особа 4, проживає по вул.
Адреса, 4, Особи 5, Особи 6, Особи 7, Особи 8, проживають по вул. Адресі 5,
Особи 9 по вул. Адреса_9, Особа 10, проживає по вул. Адреса_10, відповідні
документи, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про містобудівну діяльність в Україні», виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл:

1.1. Особі 1 на добудову до житлового будинку розміром 6,9 м х 4,78
м на своїй присадибній ділянці по вул. Адреса_1;

1.2. Особі 2 на реконструкцію житлового будинку, добудову кухні
розміром 6,75 м х 3,43 м, на своїй присадибній ділянці по вул.
Адреса_2;

1.3. Особі 3 на реконструкцію гаража та сараю під гараж та літню
кухню розміром 14,7 м х 4,20 м та добудову до житлового
будинку котельні розміром 4,35 м х 2,50 м, сараю розміром 2,3 м
х3,5м по вул. Адреса_4;

1.4. Особам 5 на реконструкцію житлового будинку (добудову
веранди та підсобних приміщень) розміром 22 м х 2 м на своїй
присадибній ділянці по вул. Адресі_5;

1.5. Особі 6 на реконструкцію нежитлової кімнати у житлову у
будинку по вул. Адресі 6;

1.6. Особі 7 на реконструкцію балкону із металопластику розміром
3,2 м. х 0,8 м.

2. Громадянам:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити повідомлення до інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю у Житомирській області про початок
виконання будівельних робіт.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 232

від 29 листопада  2013 року
Про  затвердження Порядку надання
грошової винагороди посадовим
особам місцевого самоврядування
за сумлінну безперервну працю
в органах місцевого самоврядування та державної влади,
зразкове виконання трудових обов’язків

Відповідно до ст. 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 24
лютого 2013 року №212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди
державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної
влади, зразкове виконання трудових обов’язків», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити порядок надання грошової винагороди посадовим особам

місцевого самоврядування за сумлінну безперервну працю в органах
місцевого самоврядування та державної влади, зразкове виконання
трудових обов’язків (додається).

2. Витрати, пов’язані з наданням грошової винагороди, здійснювати у
межах коштів передбачених на утримання апарату ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В.

Міський голова                                                                                   А.В. Повар

Голосували «За» - 19



Затверджено
рішенням виконкому Олевської

міської ради № 232 від 29.11. 2013 року

Порядок
надання грошової винагороди посадовим особам місцевого

самоврядування за сумлінну безперервну працю в органах місцевого
самоврядування та державної влади, зразкове виконання трудових

обов’язків.
Грошова винагорода посадовим особам місцевого самоврядування, які

віднесені до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування,
надається за сумлінну безперервну працю в органах місцевого
самоврядування та державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків
(далі – грошова винагорода), які безперервно відпрацювали на посадах в
одному або кількох органах місцевого самоврядування та органах державної
влади не менше, ніж 10 років.

Грошова винагорода надається один раз на п’ять років за умови
якісного виконання посадових обов’язків та відсутності порушень трудової
дисципліни, дисциплінарних стягнень після проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов’язків.

Грошова винагорода виплачується у таких розмірах:
- за 10 років роботи – одна середньомісячна заробітна плата;
- за 15 років – дві;
- за 20 років – три;
- за 25 років – чотири;
- за 30 років – п’ять.
Грошова винагорода посадовим особам надається на підставі

розпорядження міського голови, міському голові на підставі рішення міської
ради.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 239

від 29 листопада  2013 року

Про надання дозволу  на розміщення
тимчасових споруд

Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Особи 1, проживає
по вул. Адреса_1, Особа 2, проживає по вул. Адреса_2, Особи 3, проживає по
вул. Адреса_3, Особа 4, проживає по вул. Адреса_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 на розміщення тимчасових споруд:
- Особі 1 по  вул. Адреса_1 для встановлення об’єктів

благоустрою;
- Особі 2 по вул. Адреса_2 для провадження підприємницької

діяльності;
- Особі 3 по вул. Адреса_3 для провадження підприємницької

діяльності;
- Особі 4 для провадження підприємницької діяльності та на

встановлення тимчасового туалету по вул. Адреса_4.

2.Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в
експлуатацію.

3. Фізичним особам-підприємцям:
- виготовити паспорт прив’язки;
- заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення
тимчасових споруд в місячний термін;



- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території однією  урною та
трьома квітниками біля однієї тимчасової споруди;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди
відповідно до схеми (додається).

4. У разі не виконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична
особа-підприємець позбавляється дозволу на тимчасове  користування
земельною ділянкою відповідно до договору особового строкового
сервітуту.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19


