Зареєстровано члені виконкому - 19

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 223
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу на роздрібну торгівлю
з лотків по вул. Привокзальній та Київській
Розглянувши заяву приватного підприємця Громадяна, 1, проживає по
вул. Адреса, 1, надані документи, керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го скликання від
20.04.2010 р. «Про затвердження Положення про торгівлю з лотків у м.
Олевськ», рішенням виконкому № 225 від 15.09.2010р. «Про затвердження
місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити ПП здійснення роздрібної торгівлі з лотків в період з
01.11.2014 р. по 31.12.2014 р. на відведеній території вулиць Київської
та Привокзальної;
2. Приватному підприємцю, який здійснює роздрібну торгівлю,
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 укласти угоду на санітарну очистку
відведеної
території вулиць Київської та Привокзальної з ПП
Бородавко В.О.
4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договір
особистого строкового сервітуту земельної ділянки з приватними
підприємцем.
5. Контроль за надходженням коштів у відповідності до заключного
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
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 222
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу
на зрізання аварійних
зелених насаджень

Розглянувши заяви мешканців житлових будинків № 16 по вул.
Пушкіна, та № 75 по вул. Свято-Миколаївській, м. Олевськ, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 Постанови
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
Дати дозвіл:
1. На зрізання стиглого дерева, яке досягло вікової межі на прибудинковій
території житлового будинку № 16 по вул. Пушкіна, м. Олевськ.
2. На зрізання стиглого дерева на прилеглій до прибудинкової території
житлового будинку № 75 по вул. Свято-Миколаївській, м. Олевськ.
3. Мешканцям будинків провести зрізання аварійних дерев, забезпечивши
техніку безпеки під час виконання робіт.
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ № 216
від 04 листопада 2014 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя
Васильовича про перебування на квартирному обліку громадян, які
поліпшили житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання
іншого жилого приміщення, 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, згідно додатку, осіб, які поліпшили
житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення.
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

Голосували «За» - 19

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 215
від 04 листопада 2014 року
Про взяття на квартирний
облік громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши заяви та надані документи гр. Особи, 1, проживає вул.
Адреса. 1 м. Олевськ, гр. Особи, 2, проживає по пров. Адреса, 2, м. Олевськ,
керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 45, ст. 46 Житлового кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 1, яка складається з 4-х осіб:
Особа, 1, 1979 р. н. – заявник
Особа, 2, 1982 р. н. – дружина
Особа, 3, 2005 р. н. – дочка
Особа, 4, 2010 р. н. - дочка
1.1. Внести сім'ю Особи, 1 до обліку першочергової черги громадян, що
потребують поліпшення житлових умов, як учасника бойових дій в
антитерористичній операції на території України.
2. Взяти на квартирний облік громадянина Особу, 2, 1986 р.н.
2.1. Внести гр. Особу, 2 до обліку позачергової черги громадян, що потребує
поліпшення житлових умов, як молодого спеціаліста, направленого на
роботу лікарем в КУ «Олевська центральна районна лікарня».

Міський голова

Голосували «За» - 19

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 221
від 04 листопада 2014 року
Про переоформлення
особового рахунку
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1 , керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Переоформити особовий рахунок на квартиру № 3 по вул. Адреса, 1, на
Особу, 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської
ради Саковець Л.В.

Міський голова

Голосували «За» - 19

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 220
від 04 листопада 2014 року
Про розподіл та перепланування
будинку по вул. Зої Космодем'янської, 4
в м. Олевськ

Розглянувши надані Олевським районним судом варіанти розподілу
житлового будинку по вул. Адреса, 4 в м. Олевськ щодо впровадження
справи за позовом Особи, 1 до Особи, 2 про поділ майна, що є у спільній
частковій власності, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на перепланування житлового будинку по вул. Адреса, 4 у м.
Олевську згідно поданих варіантів № 1, № 2.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. направити дане рішення до
Олевського районного суду.

Міський голова
Голосували «За» - 19

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 217
від 04 листопада 2014 року
Про актуалізацію даних щодо осіб,
які перебувають на квартирному обліку
Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи, 1, проживає по
вул. Адреса, 4, м. Олевськ, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 40 Житлового кодексу, рішенням №
111 виконкому Олевської селищної ради від 13.12.1994 р., виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Актуалізувати дані громадянки, яка перебуває на квартирному обліку, а
саме: оформити особову справу перебування на обліку на поліпшення
житлових умов з Особи, 2 на Особу, 1, в складі сім'ї з трьох чоловік :
- Особа, 1, 1954 р.н. – заявник
- Особа, 2, 1977 р.н. – син
- Особа, 3, 2003 р.н. – онука
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни в
облікову документацію.

Міський голова
Голосували «За» - 19

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 214
від 04 листопада 2014 року
Про роботу громадських формувань
по охороні громадського порядку
м. Олевська
Розглянувши лист начальника Олевського РВ УМВС України у
Житомирській області Думана Віктора Миколайовича щодо припинення
діяльності громадського формування по охороні громадського порядку
«Олевська козацька сотня», керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Припинити діяльність громадського формування по охороні громадського
порядку «Олевська козацька сотня».
2. Довести дане рішення до керівництва Олевського РВ УМВС в
Житомирській області та громадського формування «Олевська козацька
сотня».
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 219
від 04 листопада 2014 року
Про встановлення тарифів на
надання послуг по збору та
вивозу твердих побутових
відходів
Розглянувши подання дочірнього підприємства «Будпослуги-2»
підприємства ПП «Будпослуги № 1», надані ними розрахунки планової
собівартості щодо тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів для споживачів приватного сектору, керуючись ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів», враховуючи загальне зростання цін
на енергоносії, підвищення мінімального рівня заробітної плати, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити
дочірньому
підприємству
«Будпослуги-2»
приватного
підприємства «Будпослуги № 1» тарифи на послуги по збору та вивозу
твердих побутових відходів:
Групи споживачів
За 1 м.куб. ТПВ (в грн., у тому числі
ПДВ)
Населення приватного сектору
34,29
Бюджетні установи та організації
39,28
Інші
суб’єкти
господарської
51,23
діяльності
2. Затвердити місячну плату за вивезення твердих побутових відходів на
одного споживача приватного сектору 5,00 грн.,
виходячи з норми
утворення: 1.75 куб. м ТПВ на одну людину в рік (35,29 грн. х 1.75куб.м. : 12
міс. = 5,00 грн.)
3. Відповідальному за випуск бюлетеня «Новини Олевська» Дрозд Н.С.
опублікувати дане рішення в бюлетені для ознайомлення споживачів
послуги по збору та вивозу твердих побутових відходів з новими тарифами
по вивезенню твердих побутових відходів та розмістити дане рішення на
сайті Олевської міської ради.
4. Даний тариф застосувати не менше ніж за 15 днів з дня повідомлення про
затвердження тарифу на послуги по збору та вивозу ТПВ в мережі Інтернет
на сайті Олевської міської ради olevsk-rada.gov.uа

5. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на комунальні послуги,
адміністрації дочірнього підприємства «Будпослуги-2» підприємства ПП
«Будпослуги № 1» вишукувати можливості щодо зниження собівартості
надання послуг, щоквартально проводити аналіз фактичних витрат.
6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету №
179 «Про погодження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів для споживачів приватного сектору» від 27.07.2011р..
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В. та заввідділом фінансово-господарської діяльності
міської ради Дорош В.В.
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 213
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу
на відкриття торгової точки
Розглянувши заяву приватного підприємця Особи, 1, проживає по вул.
Адреса, 11 м. Олевськ, надані документи, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл приватному підприємцю Особі, 1 до 04.11.2015 року на
відкриття торгової точки для здійснення торгівлі
напоями та
тютюновими виробами у орендованому приміщенні загальною площею
35,8 кв.м. по вул. Адреса,1-а м. Олевськ з графіком роботи: понеділок неділя з 800 до 2100, без вихідних
2. Приватному підприємцю забезпечити інформування споживачів про
роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін
(цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції
про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання
в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного
господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 20.01.97 за N 4/1808.
3. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до торгової точки територію
належним освітлення і двома урнами для сміття.
4. Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил благоустрою
міста.
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар
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РІШЕННЯ № 207
від 04 листопада 2014 року
Про розгляд заяв щодо збереження права
на користування житловим приміщенням
Розглянувши
заяви та додані документи громадянина Особи, 1,
зареєстрованого по вул. Адреса, 42, громадянки Особи, 2, зареєстрованої по
вул. Адреса, 21, кв. 13, заслухавши інформацію представників служби у
справах дітей Олевської райдержадміністрації, керуючись ст. 30, 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 32, 33 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи, що дітисироти, позбавлені батьківського піклування, Чучмій Я. Р., Кушнерчук С. О.,
перебувають на позачерговій черзі на поліпшення житлових умов, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зберегти право за Особою, 1 та Особою, 2 на проживання у квартирі за
адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 36-б, кв. 8 в рівних долях.
2. Особі, 1, Особі, 2, після реєстрації в кв. 8 по вул. Адреса, 36-б заключити
договір найму житла та надання комунальних послуг з Олевським
орендним підприємством теплових мереж.
3. Сплату заборгованості за комунальні послуги, які зафіксовані за кв. 8 по
вул. Адреса, 36-б покласти на Особу, 1, Особу, 3 в рівних долях після
реєстрації на даній житловій площі.
4. Олевському орендному підприємству теплових мереж заключити з
Особою, 1, Особою, 3 договори реструктуризації заборгованості за
комунальні послуги.
5. Сім’ї Особі, 2 звільнити кв. 8 по вул. Адреса, 36-б, як не законно зайняту.
6. Дане рішення довести до Олевського орендного підприємства теплових
мереж, служби у справах дітей Олевської райдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В.
Міський голова
Голосували «За» - 19

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 209
від 04 листопада 2014 року
Про визначення переможців
міського конкурсу «Моє квітуче місто – 2014»
Розглянувши фотороботи, які подані відповідно до оголошення
розміщеного на сайті міської ради та бюлетені «Новини Олевська» у червні
місяці, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити за результатами поданих фотоматеріалів та безпосереднього
огляду працівниками міської ради кращий двір у 2014 році «Моє квітуче
місто» та нагородити почесними грамотами міської ради та сувенірами:
· Лось Валентину Михайлівну, жительку вулиці Пушкіна 52/1 за краще
квіткове оформлення приватного будинку та його прилеглої території;
· кафе-ресторан «Магнат» за краще оформлення території біля
нежитлової будівлі.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності Дорош В. В. виділити
кошти в сумі 300 (триста) грн. для нагородження осіб зазначених у п. 1.
цього рішення.
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 204
від 04 листопада 2014 року
Про затвердження батьківських
комітетів ДНЗ міста
Розглянувши подання завідуючих та протоколи загальних батьківських
зборів ДНЗ № 1, № 2, № 10, № 13 міста про обрання батьківських комітетів,
виконком міської ради
ВИРІШИВ: Затвердити батьківські комітети ДНЗ № 1, № 2, № 10, № 13
згідно поданих протоколів:
ДНЗ № 1
Голова батьківського комітету – Черних Олександр Сергійович
Секретар: Сапожникова Юлія Василівна
Члени: Ткач Оксана Анатоліївна
Козловець Анжела Семенівна
Хільчук Світлана Володимирівна
Іщенко Маргарита Валентинівна
Дола Марина Вікторівна
ДНЗ № 2
Голова батьківського комітету – Богданець Марина Володимирівна
Члени: Лазарєва Ольга Василівна
Лепей Юлія Юріївна
Покальчук Світлана В’ячеславівна
Вольська Юлія Григорівна
Лопуга Олена Миколаївна
Рафальська Анна Миколаївна
Путіловська Марина Миколаївна
ДНЗ № 10
Голова батьківського комітету – Бреслаш Олена Вікторівна
Члени: Ковальчук Оксана Леонідівна
Ткач Світлана Вікторівна
Євдокимова Наталія Василівна
ДНЗ № 13
Голова батьківського комітету – Попович Галина Сергіївна
Секретар: Гайченя Тетяна Миколаївна
Члени: Харченко Вікторія Олегівна
Мусійчук Інна Вікторівна
Фаткуліна Марія Миколаївна
Бабенко Олена Василівна
Міський голова
А.В. Повар
Голосували «За» - 19

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 210
від 04 листопада 2014 року
Про надання матеріальної
допомоги
Розглянувши заяви громадян, надані документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу в сумі 200 грн. кожному:
1.1. Особі, 1 на лікування сина;
1.2. Особі, 2, на лікування;
1.3. Особі, 3 на лікування в обласній лікарні;
1.4. Особі, 4 на лікування;
1.5. Особі, 5 на лікування у зв’язку з ампутацією правої нижньої кінцівки;
1.6. Особі, 6 на обстеження та лікування в Житомирському діагностичному
центрі;
1.7. Особі, 7 на протезування лівого кульшового суглобу;
1.8. Особі, 8 на лікування сина Такача Д.О.;
1.9. Особі, 9 на лікування сина Ковальчука Д. М.;
1.10. Особі, 10 на лікування доньки Ференець В.С.;
1.11. Особі, 11 на проведення обстеження в інституті педіатрії в м. Києві.
1.12. Особі, 12, як сім'ї, що переїхала із зони АТО.
2.
Надати матеріальну допомогу в сумі 500,00 грн. кожному
2.1. Особі, 13 у зв’язку з мобілізацією сина до Збройних Сил України;
2.2. Особі, 14 у зв’язку з мобілізацією сина до Збройних Сил України;
2.3. Особі, 15 у зв’язку з мобілізацією сина до Збройних Сил України;
2.4. Особі, 16 у зв’язку з мобілізацією чоловіка до збройних сил України.
3.
Надати матеріальну допомогу Особі, 16 на оплату найманого житла у
зв’язку з втратою власного будинку внаслідок пожежі в сумі 6000,00 грн.
3.1. Заввідділом
фінансово-господарської
діяльності Дорош
В.В.
виплачувати по 500,00 грн. протягом шести місяців Особі, 16 на оренду
найманого житла.
4.
Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В. виділити кошти з міського бюджету в межах кошторисних призначень
на 2014 рік.
Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 211
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу на відвідування
дошкільного навчального закладу міста
Олевська дитині з іншої територіальної громади
Заслухавши інформацію завідуючої відділом фінансово – господарської
діяльності міської ради Дорош В. В., розглянувши заяву громадянки Особи,
1, проживає по вул. Адреса, 8/1 без реєстрації щодо надання дозволу на
відвідування її дитиною дошкільного навчального закладу міста, керуючись
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
Надати дозвіл Особі, 2 на відвідування дошкільного навчального закладу №
19 «Сонечко».
Міський голова

Голосували «За» - 19

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 212
від 04 листопада 2014 року
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 155
від 06.08.2014 року «Про внесення
змін до статутів ДНЗ та вирішення
питань перерозподілу основних
засобів, матеріальних цінностей і
кошторисних призначень фінансового
ресурсу між дошкільними закладами освіти міста»
Заслухавши
інформацію
заввідділом
фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В., керуючись ст. 29, ст. 30, ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, ст. 19 Закону
України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12
березня 2003 року із подальшими змінами, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Внести зміни до п. 5 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» шляхом
викладення її у новій редакції, а саме: «Комісії, передбаченій у п. 4. цього
рішення виконавчого комітету підготувати необхідний пакет документів на
затвердження відповідним органом ради станом на 01 січня 2015 року».
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 218
від 04 листопада 2014 року
Про розгляд позовних заяв
громадян міста до Олевської
міської ради
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши позовні заяви до Олевської міської ради Особи, 1 про
встановлення факту володіння нерухомим майном, Особи, 2 про визнання
права власності на нерухоме майно за набувалою давністю, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИЛИ:
1. Не заперечувати щодо позовних вимог громадянина Особи, 1.
2. Заперечити щодо позовних вимог громадянки Особи, 2 в частині:
- в позовній заяві відсутні будь-які докази проживання Особи, 2 в
житловому будинку № 10 по вул. Адреса більше 10-ти років;
- позивачка за паспортом проживає в житловому будинку № 10-а по вул.
Адреса, а не в спірному № 10 по вул. Адреса;
- позивачка має право набути право власності на спірний будинок № 10, як
на спадщину, довівши в суді родинні відносини з померлим власником
будинку Особо, 2 та відсутності інших спадкоємців.
3. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях взяти до уваги
прийняте рішення виконавчого комітету при представленні інтересів
громади міста.

Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 205
від 04 листопада 2014 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування Олевської міської ради
про доцільність позбавлення батьківських
прав Особу, 1 відносно
малолітньої доньки Особи, 2
Розглянувши заяву Особи, 3, що проживає у м. Олевську по вул.
Адреса, 11, кв. 10, акти обстеження умов проживання дитини Особи, 2,
враховуючи те, що Особа, 1 позбавлена батьківських прав відносно старшої
дитини за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від
04 листопада 2014 року щодо можливості позбавлення батьківських прав гр.
Особу, 1 стосовно її малолітньої дитини Особи, 2 (додається).

Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 224
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель та
споруд
Розглянувши заяву громадян, надані документи, керуючись ст. 31
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИВ:
1.
Надати дозвіл:
1.1. Особі, 1 на нове будівництво житлового будинку розміром 8м х 10м з
переведенням існуючого житлового будинку під літню кухню на власній
присадибній
ділянці по вул. Адреса, 37;
1.2. Особі, 2 на реконструкцію житлового будинку (добудову жилих кімнат
розміром 7,8 м х 6,5 м, веранди з кухнею розміром 7,2 м х 1,6 м) на власній
присадибній ділянці по вул. Адреса, 2.
2. Громадянам:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- направити документи, визначені законодавством України, до інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області про
початок виконання будівельних робіт.

Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 227
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу
на встановлення
інформаційних щитів

Розглянувши заяву директора ПП «Будпослуги № 1», надані
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Правилами благоустрою міста, виконком міської ради
ВИРІШИВ: Надати дозвіл ПП «Будпослуги № 1» на встановлення
інформаційного щита по вул. Промисловій, 27.

Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 225
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу
на збір вихідних даних
Розглянувши заяви громадян, надані документи, керуючись ст. ст. 30,
31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до централізованого
водопостачання та водовідведення:
- Особі, 1 до кв. 2 по вул. Адреса, 7;
- Особі, 2 до кв. 8 по вул. Адреса,7;
- Особі, 3, до кв. 1 по вул. Адреса, 33.
Міський голова
Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 226
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу
на відключення від
централізованого
опалення
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 2, кв. 10, надані
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ: Надати дозвіл Особі, 1 на відключення від централізованого
опалення.
Міський голова

Голосували «За» - 19

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 228
від 04 листопада 2014 року
Про продовження дії договору
особового строкового сервітуту
для обслуговування тимчасової
споруди
Розглянувши лист директора ТзОВ «Джерела», надані документи,
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. Продовжити з ТзОВ «Джерела» дію договору особового строкового
сервітуту для обслуговування тимчасових споруд № 27 від 01.11.2013
року терміном на один рік.
2. П.2.1. договору особового строкового сервітуту для обслуговування
тимчасових споруд № 27 від 01.11.2013 року викласти у наступній
редакції:
3. Особовий строковий сервітут встановлюється терміном на 1 рік до
25.10.2015 року.
Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 229
від 04 листопада 2014 року
Про надання дозволу на
встановлення тимчасових споруд
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців, 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. Свято-Миколаївській;
- Особі, 2 по вул. Свято-Миколаївській.
2. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в експлуатацію.
3. ФОП:
- виготовити паспорт прив’язки;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська
та Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та трьома
квітниками біля кожної тимчасової споруди;
- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасових споруд території.
4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізична
особа-підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасових
споруд.
Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 230
від 04 листопада 2014 року
Про присвоєння
юридичної адреси
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 2, надані
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Присвоїти юридичну адресу земельній ділянці (держаний акт на право
власності на земельну ділянку серія № ЯМ № --------) по вул. Адреса –
Адреса, 17-д.

Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 206
від 04 листопада 2014 року
Про розгляд заяви ініціативної групи
молоді Олевська про проведення
дискотеки в приміщенні РБК

Розглянувши заяву Бородіна Анатоля Григоровича щодо проведення
молодіжної дискотеки в приміщенні районного будинку культури,
заслухавши директора районного будинку культури Халімончука Павла
Олексійовича, заступника сектору відділу культури Олевськї РДА Лук'янчук
Галину Іванівну, ініціативну групу молоді Олевська, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Рекомендувати адміністрації районного будинку культури розглянути та
вирішити
питання
щодо
проведення
дискотек
(вечорів
відпочинку/розважально-танцювальних
заходів,
свят)
у
форматі,
запропонованому ініціативною групою молоді Олевська.
Міський голова
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 208
від 04 листопада 2014 року
Про розгляд звернення ініціативної групи
щодо встановлення в місті Олевську пам’ятника
(пам'ятного знаку) з метою вшанування
пам’яті патріотів України
Розглянувши звернення ініціативної групи щодо встановлення в місті
пам’ятника (пам’ятного знаку) та/або перейменування вулиць (інших
об’єктів) з метою увічнення пам’яті людей які загинули під час подій у місті
Києві за період 21.11.2013 – 22.02.2014 року та інших патріотів, що беруть
участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Розпочати процедуру громадського обговорення щодо встановлення в
місті пам’ятника (пам’ятного знаку), перейменування вулиць, присвоєння
юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,
об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій.
2. Організувати проведення круглого столу для обговорення питань
визначених у п. 1. цього рішення на 19 листопада 2014 року на 17.00 у
приміщенні актового залу Олевської міської ради.
3. Працівнику міської ради Дрозд Н. С. розмістити інформацію про початок
громадського обговорення та проведення в його рамках засідання
круглого столу на офіційному сайті Олевської міської ради та бюлетені
Новини Олевська.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради Євдокимова С. М.
Міський голова
Голосували «За» - 19
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