
Зареєстровано членів виконкому - 20

УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 256

від 25 грудня  2013 року
Про надання дозволу
на відкриття торгових точок

Розглянувши заяви приватних  підприємців, відповідні документи,
керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл на відкриття торгової точки до 01.01.2015 року:
1.1. Особі, 1 для здійснення торгівлі промисловими товарами у

орендованому приміщенні загальною площею 22.0 кв.м. по вул.
Привокзальній в м. Олевську

з графіком роботи:
понеділок - неділя з 0900 до 1700,
без перерви та вихідних.

1.2. Особі, 2 для здійснення торгівлею непродовольчою групою
товарів у орендованому приміщенні по вул. Київській м. Олевськ

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

2. Зобов’язати приватних підприємців  забезпечити прилеглу до торгових
точок територію  належним освітленням і двома урнами для сміття.

3. Попередити приватних підприємців про відповідальність за
порушення Правил благоустрою міста.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 257

від 25 грудня  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 осіб, що поліпшили житлові
умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення, тих, що не провели поновлення облікових документів та не
пройшли перереєстрацію, змінили місце проживання: Особі, 1, Особу, 2.
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» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 258

від 25 грудня  2013 року

Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальна
та Київська

Розглянувши  заяви приватних підприємців, які здійснюють роздрібну
торгівлю з лотків по вулицях Київській та Привокзальній, 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 15.09.2010 р.
«Про затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл приватним підприємцям, згідно додатку 1,
здійснювати роздрібну торгівлю з лотків, у відповідності до
заключених договорів,  в період з 01.01.2014  р. по 30.06.2014 р.,  на
відведеній території вулиць Київська та Привокзальна.

2. Приватним підприємцям, згідно додатку, 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. Приватним підприємцям, згідно додатку, укласти угоду на санітарну
очистку відведеної  території вулиць Київська та Привокзальна з ПП
Бородавко В.О.

4. Визначити плату за оренду одного м.кв. землі з урахуванням нового
податку на землю.

5. Погодити оплату за санітарну очистку території:



- з одного орендованого місця під торгівлю 0,5 (п’ятдесят коп.)
грн. в день  за 1 кв. м. торгівельної площі;

- не більше однієї гривні за одне торгове місце з населення, яке
реалізує продукцію власного виробництва.

6. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договори на
тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями
згідно додатку.

7. Контроль за надходженням коштів, у відповідності до заключених
договорів, покласти на заввідділом  фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 260

від 25 грудня  2013 року

Про створення комісії по передачі
житлового будинку по вул. Промисловій, 72
м. Олевськ на баланс об’єднання співласників
багатоповерхових будинків «Шелест»

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
Василя Васильовича, розглянувши відповідні документи, керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  України
«Про приватизацію державного житлового фонду», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Створити комісію щодо передачі на баланс ОСББ «Шелест»

житлового будинку по вул. Промисловій, 72 м. Олевськ в складі
п’яти чоловік:

- Колбасюк В.В. – заступник міського голови
- Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності

міської ради
- Павловський А.Ф. – бухгалтер міської ради
- Панченко О.А. – директор ОП теплових мереж
- Русанова Наталія Михайлівна – голова об’єднання співвласників

багатоповерхового будинку «Шелест».

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 261

від  25 грудня  2013 року

Про затвердження списку осіб,
які перебувають на квартирному
обліку у виконкомі міської ради

Заслухавши інформацію заступника голови міської ради Колбасюка
В.В. ,  керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні, ст.40 Житлового кодексу, рішенням виконкому міської ради № 245
від 29.11.2013 р., виконком міської ради

ВИРІШИВ:  1. Затвердити список осіб, що перебувають на позачерговому
обліку на покращення житлових умов (додаток № 1).

2. Затвердити список осіб, що перебувають на першочерговому
обліку на покращення житлових умов (додаток № 2).

3. Затвердити список осіб, що перебувають на загальному обліку
на покращення житлових умов (додаток № 3).

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 264

від 25 грудня  2013 року
Про надання дозволу на зрізання
аварійних зелених насаджень

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши колективну заяву мешканців житлового будинку по вул.
Пушкіна, 20, акти обстеження зелених насаджень, керуючись ст. 30  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 Постанови Кабінету
Міністрів України від 01 серпня 2006 року  № 1045 «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл:
1.1. Мешканцям житлового будинку № 20 по вул. Пушкіна на зрізання

аварійних дерев (двох дубів) біля прибудинкової території
багатоквартирного будинку.

1.2. Бригаді благоустрою міської ради на зрізання трьох аварійних дерев
(ясени) по вул. Привокзальній напроти водойми біля Олевського РВ
УМВС.

2. Мешканцям будинку № 20 по вул. Пушкіна, бригаді благоустрою
міської ради зрізання дерев провести за рахунок заявників,
забезпечивши техніку безпеки під час виконання робіт.

3. Зрізані дерева по вул. Привокзальній використати для опалення
дитячих садочків міста, по вул. Пушкіна, 20 надати в розпорядження
мешканців будинку.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 265

від 25 грудня  2013 року
Про надання дозволу на
відкриття тренажерного залу «Олімп»

Розглянувши  заяву приватного підприємця Особи, 1, проживає за
Адресою, 1, в м. Житомир щодо відкриття тренажерного залу, керуючись ст.
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  виконком
міської ради
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл  до 01.01.2015р. на відкриття тренажерного залу
«Олімп» по бульвару Воїнів Афганців, 17 в орендованому
приміщенні площею 76.0 м.кв. з графіком роботи:
понеділок – неділя 11-00 – 22-00 год., без перерви та вихідних.

2. ПП виконати умови Олевського МУ ГУ Держсанепідемслужби у
Житомирській області стосовно облаштування приміщення
внутрішнім санвузлом.

3. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до споруди територію
належним освітленням і урнами для сміття.

4. Попередити про відповідальність за порушення Правил благоустрою
міста.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 263

від 25 грудня  2013 року
Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста

Розглянувши заяви гр. Особи,1, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса,
1, Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 2, Особи, 3, проживає по  вул. Адреса,
3, 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:
1.1квартиру № 1 по вул. Адреса, 1 загальною площею 50,4

м.кв., що належить до комунальної власності, сім'ї Особи, 1,
яка складається з 3-х чоловік:

Особа, 1 – заявник
Особа, 2 – дочка
Особа, 3 - внук

1.2квартиру № 2 по вул. Адреса, 2 загальною площею 22,3
м.кв.,  що належить до комунальної власності, сім'ї Особи, 2,
яка складається з двох чоловік:
Особа, 2 – заявник
Особа 3 – син

1.3 квартиру № 3 по вул. Адреса, 3 загальною площею 29,8
м.кв.,  що належить до відомчого житлового фонду, Особі, 3.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати
свідоцтво про право власності на житло.

Міський голова                                                                             А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 262

від 25 грудня  2013 року
Про визначення видів та погодження
об`єктів суспільно-корисних робіт
для відбування покарання засудженими
у вигляді громадських робіт

Розглянувши листа старшого інспектора Олевського РП КВІ УДЛтСУ у
Житомирській області Мельник Наталії Анатоліївни, керуючись ст.38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 301, 3211 Кодексу
України про адміністративні порушення, ст. 36 ч.5 Кримінально-
виконавчого Кодексу України , виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Визначити види суспільно-корисних робіт для порушників, на

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт, згідно з додатком 1.

2. Погодити перелік об`єктів для відбування засудженими покарання у
вигляді громадських робіт, згідно з додатком 2.

3. Майстру благоустрою Минічу А.М. визначати об’єм робіт,
проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль,
інформувати кримінально-виконавчу інспекцію за проведенням
робіт та відбування покарання порушниками.

Міський голова                                                                             А.В. Повар

Голосували «За» - 20



Додаток 1
до рішення виконкому

ВИДИ СУСПІЛЬНО-КОРИСНИХ РОБІТ
для порушників, на яких судом накладено

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

1. Прибирання вулиць, парків, скверів, ринків.

2. Догляд за клумбами, пам`ятниками.

3. Виконання робіт по озелененню міста, прибирання на міському кладовищі

4. Вирубування порослі і чагарників (сухостою).

5. Покіс трав, бур`яну та їх прибирання.

6. Упорядкування лісосмуг.

7. Здійснення навантаження гілля, сміття та інше на автотранспорт.

Заступник голови міської ради
з питань діяльності
виконавчих органів ради В.В. Колбасюк



Додаток 2
до рішення виконкому ради

П Е Р Е Л І К
об`єктів для відбування засудженими

покарання у вигляді громадських робіт

1. Міські дороги та придорожні смуги

2. Міське кладовище, пам’ятники, братські могили

3. Прибережна смуга, в межах міста, р. Уборть

4. Паркова зона та зелені насадження на території міста

5. Об’єкти благоустрою м. Олевська.

Заступник голови міської ради ради
з питань діяльності
виконавчих органів ради В.В. Колбасюк



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 259

від 25 грудня  2013 року
Про надання дозволу на продовження
діяльності торгових точок

Розглянувши заяви приватних підприємців, відповідні документи,
керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2015 року:

- ПП Особі 1, по вул. Адреса, 1, власне приміщення площею 120 кв.м., з
розпорядком роботи 08-00 до 22-00 без перерви та вихідних;

- ПП Особі, 2, по вул. Адреса, 2, власне приміщення площею 20.9 кв.м. з
розпорядком роботи 08-00 до 22-00 без перерви та вихідних;

- ПП Особі, 3 по вул. Адреса, 3 орендоване приміщення площею 46.6
кв.м., з розпорядком роботи понеділок – п’ятниця з 09-00 до 18-00 год.,
субота, неділя з 09-00до16-00 год.;

- ПП Особі, 4 по вул. Адреса, 4, власне приміщення площею 48,6 кв.м, з
розпорядком роботи 09-00 до 17-00 без перерви та вихідних;

- ПП Особі, 5 по вул. Адреса, 5, власне приміщення площею 20 кв.м., з
розпорядком роботи 08-00 до 21-00 без перерви та вихідних;

- ПП Особі, 6 по вул. Адреса, 6, власне приміщення площею 220.0 кв.м.,
з розпорядком роботи 11-00 до 23-00 год. без перерви та вихідних, у
святкові дні (крім релігійних свят) з  11-00 до 2-00 год.;

- ПП Особі, 7 по вул. Адреса, 7, орендоване приміщення площею 65.0
кв.м., з розпорядком роботи понеділок – п’ятниця з 09-00 – 18-00 год.,
субота, неділя з 08-00 до 16-00 год., без перерви та вихідних;

- ПП Особі, 8 по вул. Адреса, 8, орендоване приміщення площею 30.0
м.кв., з розпорядком роботи 09-00 до 18-00 год. без перерви та
вихідних;

- ПП Особі, 9 по вул. Адреса, 9, орендоване приміщення площею 50.0
м.кв., з розпорядком роботи 09-00 до 17-00 год. без перерви та
вихідних;

- ПП Особі, 10 по вул. Адреса, 10, орендоване приміщення з графіком
роботи понеділок - п’ятниця з 09-00 до 18-00 год., субота неділя з 09-00
до 15-00 год., без перерви та вихідних;



- ПП Особв, 11. по вул. Адреса, 11, орендоване приміщення площею 15.0
м. кв., з розпорядком роботи з 09-00 до 17-00 год. без перерви та
вихідних

2. Зобов’язати приватних підприємців забезпечити прилеглу до торгової
точки територію  належним освітленням і урнами для сміття.

3. Попередити приватних підприємців про відповідальність за порушення
Правил благоустрою міста.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 254

від 25 грудня  2013 року
Про затвердження висновку служби у справах дітей
Олевської райдержадмінстрації «Про надання
дозволу Особі, 1 надати під заставу
квартиру за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1
при отриманні кредиту  в установі АТ « Ощадбанк »

Розглянувши висновок служби у справах дітей Олевської
райдержадміністрації «Про надання дозволу Особі, 1 надати під заставу
квартиру за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1 при отриманні кредиту  в
установі АТ « Ощадбанк », керуючись ст.ст. 29, 31, 41, 67, 68, 202, п.6 ст.
203, ст. 208, ст. 210, 237,238,239,242 Цивільного кодексу України, ст. 177
Сімейного кодексу України, ст. 17,18 Закону України «Про охорону
дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального  захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей», постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Законом
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні», відповідні документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок служби у справах дітей Олевської

райдержадміністрації «Про надання дозволу Особі, 1 надати в заставу
квартиру за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1 при отриманні кредиту
в установі АТ «Ощадбанк».

2. Дати дозвіл гр. Особі, 1 на отримання кредиту в « Ощадбанку», в
складі сім’ї якої є неповнолітні діти  Особа, 2 та Особа, 3 під заставу
квартири, зважаючи на те, що альтернативним житлом виступає житло
матері дітей Особа, 1 за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 2.

3. Дозволити малолітнім дітям за згодою матері вчинити вищевказані
правочини.



4. Орган опіки та піклування покладає на Особу, 1  та Особу, 4
відповідальність за невиконання умов цього рішення та порушення
прав власності на житлову площу неповнолітніх дітей Особі, 2 та
Особі, 3.

5. Поставити до відома державну нотаріальну контору, приватних
нотаріусів м. Олевська здійснювати нотаріальні дії відповідно до
даного рішення.

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

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 269

від 25грудня  2013 року
Про надання матеріальної
допомоги

Розглянувши заяви громадян проживає, відповідні документи
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу:

1.1. Особі, 1 на лікування в сумі 1000,00 грн.
1.2. Особі, 2 на лікування сина в сумі 500,00 грн.
1.3. Особі, 3 на встановлення автономного опалення в сумі 1000,00

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

В.В.  виділити   кошти в сумі 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) грн. із
внесенням змін до кошторисних призначень.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 268

Про затвердження розміру
фактичних витрат на копіювання та друк документів,
що надаються за запитами на інформацію,
та порядок відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до
публічної інформації", керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою  Кабінету  Міністрів
України   від  13.07.2011р. № 740 «Про  затвердження  граничних  норм
витрат  на  копіювання  або  друк  документів,  що  надаються  за  запитом  на
інформацію», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити:
1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк

документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).
1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів, що

надаються за запитами на інформацію (додаток 2).
1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 3).
1.4. Розрахунок собівартості фактичних витрат на копіювання та друк

документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Олевської міської  ради
№ 268 від 25.12.2013 року

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що

надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Виконавчим
комітетом Олевської міської ради за запитами на інформацію.
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли
виконавчий комітет Олеської міської ради є належним розпорядником інформації.
3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:
- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес.
- особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк
документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних
документів.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів
визначається відповідальною особою за розгляд запитів та надання відповідей на
інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою,
якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.
6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій
фінансовій установі, зручній для запитувача.
7. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити
заздалегідь і запитувач  надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з
наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в
установлений законом строк.
8. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити
заздалегідь,  але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів,
пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальною
особою, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений
законом строк для відповіді на запит на інформацію.
9. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити
заздалегідь,  сектор  забезпечення доступу  до  публічної  інформації, зважаючи на
значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у
якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

9. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують
повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді.

10. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача
від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

Олевської міської  ради
№ 268 від 25.12.2013 року

Розмір фактичних витрат
на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Просте копіювання однієї сторінки документа формату А4 – 0,15гривні.

2.Друк однієї сторінки документа формату А4-0,33 гривні.

3. У разі простого копіювання або друку однієї сторінки документа іншого формату,
розмір витрат визначається шляхом множення на коефіцієнт, тотожний коефіцієнту
відношення формату А4 до формату, що копіюється або видруковується.

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



Додаток 3
до рішення виконавчого комітету

Олевської міської ради
№ 268 від 25.12.2013 року

Зразок рахунку
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за

запитами на інформацію
Надавач послуг:        Виконавчий комітет Олевської міської ради

Реєстраційний рахунок________35420084002955__________________________________
МФО банку  _________811039  УДКСУ в Олевському районі

Код ЄДРПОУ ____________04343470__________________________________________

Платник:               __________________________________________

Рахунок
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за

запитами на інформацію
Надавач послуг:        Виконавчий комітет Олевської  міської
ради

Реєстраційний
рахунок________35420084002955_____________________________________
МФО банку  ___811039  УДКСУ в Олевському районі __________

Код ЄДРПОУ
____________04343470___________________________________________

Платник:
__________________________________________



РАХУНОК N ___________

від "__" ______________ 201___ року

----------------------------------------------------------------
-
|  Найменування             |  Вартість  |  Кількість |  Ціна
|
| |виготовлення|аркушів, од.|(без
ПДВ),|
|                           | 1 арк (без |            |  грн.
|
|                           |  ПДВ), грн.|            |
|
|---------------------------+------------+------------+---------
-|
|Відшкодування фактичних    |            |            |
|
|витрат на копіювання або   |            |            |
|
|друк документів, що        |            |            |
|
|надаються за запитом на    |            |            |
|
|інформацію                 |            |            |
|
|---------------------------+------------+------------+---------
-|
| |            |            |          |
|---------------------------+------------+------------+---------
-|
|РАЗОМ |            |            |
|
----------------------------------------------------------------
--

Всього до сплати:
____________________________

(сума прописом)
Виконавець     _______________
____________________________

(підпис)               посада (П.І.Б.)
Бухгалтер          __________________            _________________________

(підпис) (П.І.Б)



Додаток 4
до рішення виконавчого комітету

Олевської міської ради
№ 268 від 25.12.2013 року

Розрахунок собівартості фактичних
витрат на копіювання документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Середня вартість одного листа паперу  формату А 4                        0,08 грн.
(40,00 грн. : 500 листів)

2. Середня вартість  тонера   на один лист паперу  формату А 4         0,06 грн.
(620,00 грн. : 10000 листів)

3.Знос  обладнання ( 47176 *10%  : 12 місяців : 50000 листів) 0,01 грн.

Разом 0,15 грн.

Розрахунок собівартості фактичних
витрат на друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Середня вартість одного листа паперу  формату А 4 0,08 грн.
(40,00 грн. : 500 листів)

2. Середня вартість картриджа на один лист паперу  формату А 4        0,23 грн.
(578,00 грн. : 2500 листів)

3.Знос  обладнання (7200 *10% :12 :3000 листів) 0,02 грн.

Разом                                                                                                              0,33 грн.

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



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 255

від 25 грудня  2013 року
Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Олевської
міської ради на І півріччя 2014 року

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря ради Сай Любові
Олександрівни про план роботи виконавчого комітету міської ради на І
півріччя 2014 року, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити план роботи виконкому міської ради на І півріччя 2014
року (додається).

2. Доручити міському голові вносити зміни та доповнення, розглядати
питання щодо делегованих та самоврядних повноважень, визначені
ст. ст. 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», в процесі роботи та в  разі потреби.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
виконавчого комітету Сай Л.О.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



Додаток
до рішення виконавчого
комітету № 255 від
25.12.2013 року
«Про затвердження плану
роботи виконавчого
комітету Олевської міської
ради на І півріччя 2014
року»

СІЧЕНЬ
Про розгляд Стратегічного плану розвитку міста на 2012-2020 роки та
визначення конкретних заходів по його реалізації у 2014 році.

ЛЮТИЙ
Про затвердження черги житлового обліку громадян, що відповідно до
законодавства потребують житло.

БЕРЕЗЕНЬ
Про організацію та план заходів щодо святкування Дня міста.

КВІТЕНЬ
Про організацію та проведення на території міста загальноміської толоки та
місячника з благоустрою та санітарної очистки міста.

Про підготовку до святкування Дня Перемоги.

ТРАВЕНЬ
Про підсумки комплексних перевірок закладів торгівлі та громадського
харчування щодо забезпечення санітарних норм.

ЧЕРВЕНЬ
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у І півріччя 2014 року.

Про організацію роботи щодо освітлення вулиць міста.

Про проведення щорічного фестивалю «Чорниці-вечорниці»

Секретар ради Л.О. Сай



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 270

від 25 грудня  2013 року
Про надання дозволу  на розміщення
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. Промисловій для провадження

підприємницької діяльності;
- Особі, 2 по вул. Привокзальній  для провадження

підприємницької діяльності;
- Особі, 3 по вул. Володимирській, для провадження

підприємницької діяльності;
- Особі, 4 по вул. Івана Франка, для провадження

підприємницької діяльності:
- Особі, 5 по вул. Привокзальній, для провадження

підприємницької діяльності.
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 Олевська  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.

4. У разі невиконання 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» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 267

від грудня  2013 року

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

Розглянувши заяви громадян,  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 переходу між
житловим будинком та літньою кухнею  розміром 8 м х 6,2 м,
будівництво гаража розміром 7 м х 4м, будівництво капітального
паркану на своїй присадибній ділянці по вул. Партизанській, 28;

1.2. Особі, 2 на реконструкцію житлового будинку з  добудовою
коридору, туалету, ванної  кімнати   розміром 5,8  м х 2,5 м, на
своїй присадибній ділянці по вул. Зарічній,58;

2. Особі, 1, Особі, 2:
- 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» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 271

від 25 грудня  2013 року
Про передачу у користування
газопроводів

Розглянувши 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. 30, ст. 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

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

згідно додатку, з безоплатною постановкою газових мереж на баланс
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» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 272

від грудня  2013 року
Про затвердження
вихідних даних та надання
дозволу на будівництво

Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,   відповідні
документи, керуючись ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про містобудівну діяльність в Україні», виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити  ФОП Особі, 1,  матеріали вихідних даних.
2. Надати дозвіл ФОП Особі, 1  на  будівництво зовнішньої каналізації

магазину «Смак» по вул. Адреса, 1.
3. ФОП Особі, 1 направити декларацію  до інспекції державного

архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області на
початок виконання будівельних робіт.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 266

від грудня  2013 року
Про надання дозволу
на збір вихідних даних

Розглянувши заяви громадян,  відповідні документи, керуючись ст.
30,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1.Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення  до  централізованого
водопостачання :

1.1. Особі, 1  по вул. Адреса, 1;
1.2. Особі, 2 по вул. Адреса, 2;
1.3. Особі, 3 по вул. Адреса, 3.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 274

від грудня  2013 року
Про надання дозволу на
відключення від централізованого
опалення

Розглянувши заяву  Особи, 1,  відповідні документи,  керуючись ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської
ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Особі, 1 на відключення від централізованого

опалення  квартири № 1 по вул. Адреса, 1.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 273

від грудня  2013 року
Про надання дозволу
на розміщення реклами

Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, проживає Адреса, 1, керуючись   п.
13 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1.Надати дозвіл ФОП  Особі, 1  на розміщення реклами на
вікнах та дверях тимчасової споруди по вул. Київській.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20


