
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 154 

міського голови Олевської територіальної громади 
від 05 вересня 2014 року 

 
Про скликання позачергового 
засідання виконкому міської 
ради 
 
 

Відповідно до ст. 42, 51, 53 Закону України «Про  місцеве 
самоврядування в Україні» 

1. Скликати чергове засідання виконкому міської ради 09.09.2014 
року о 15.00 год. в залі засідань міської ради. 

2. Внести на розгляд виконкому наступні питання: 
1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 155 від 06 серпня 2014 року 

«Щодо змін до статутів ДНЗ та вирішення питань перерозподілу основних засобів, 
матеріальних цінностей і кошторисних призначень фінансового ресурсу між 
дошкільними закладами освіти міста». 

2. Про звіт комісії щодо законності розміщення тимчасових споруд на території 
кооперативного ринку. 

3. Про надання дозволу на відвідування дошкільного навчального закладу міста. 
4. Про надання матеріальної допомоги. 
5. Про затвердження розпоряджень міського голови. 
6. Про надання дозволу на відкриття торгової точки. 
7. Про роботу громадських формувань по охороні громадського порядку м. Олевська 
8. Про розгляд заяви голови Олевського районного відділу Спілки поляків України 

Халімончук Д.В. 
9. Про порушення правил додержання тиші в м. Олевську об’єктами ресторанного 

бізнесу та розгляд листа УМВС у Житомирській області. 
10. Про видалення аварійних зелених насаджень. 
11. Про взяття громадян на соціальний квартирний облік осіб, що потребують 

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

умов. 
13. Про зняття з квартирного обліку громадян, що перебувають на   обліку з 

покращення житлових умов. 
14. Про розгляд позовних заяв до Олевської міської ради громадянами міста Олевська.  
15. Про внесення змін до рішень про перебування громадян на квартирному обліку у 

зв’язку з актуалізацією інформації. 
16. Про затвердження схеми встановлення інформаційних наметів на території міста в 

період передвиборчої агітації до позачергових виборів народних депутатів України 
до Верховної Ради України. 

17. Про створення комісії по передачі  ОСББ «Прометей» житлового будинку по вул.  
Гетьмана Виговського, 15   м. Олевськ 



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

19. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 
20. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди. 
21. Про виконання вимоги паспорту прив’язки тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності.  
22. Про розгляд колективної заяви  жителів  будинку №1 по вулиці Володимирській. 
23. Про розгляд заяви   Заграюк С.П. 

 
Міський голова                                           А.В. Повар 
 

 


