Зареєстровано членів виконкому - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 234
від 03 грудня 2014 року
Про надання матеріальної
допомоги
Розглянувши заяви громадян, надані документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу в сумі 500 грн. кожному:
1.1. Особі, 1 на лікування у зв’язку з пораненням в зоні АТО;
1.2. Особі, 2 у зв’язку з мобілізацією сина до Збройних Сил
України;
1.3. Особі, 3 у зв’язку з мобілізацією чоловіка до Збройних Сил
України;
1.4. Особі, 4 у зв’язку з мобілізацією чоловіка до Збройних Сил
України;
2. Надати матеріальну допомогу Особі, 5 на лікування у зв’язку з
перенесеною операцією на серці в сумі 200,00 грн.
3. Виділити матеріальну допомогу для відзначення військовослужбовців, які
пройшли службу у зоні АТО і проходять по даний час, в сумі 4100,00 грн.
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» - 17
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий
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РІШЕННЯ № 233
від 03 грудня 2014 року
Про надання матеріальної
допомоги на поховання
Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1 про надання
матеріальної допомоги на поховання чоловіка, який на день смерті не
працював, пенсії не отримував, на обліку в центрі зайнятості не перебував,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року
„Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалася поховати померлого”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Особі, 1 на поховання чоловіка 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 на 2014 рік.

Міський голова
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РІШЕННЯ № 242
від 03 грудня 2014 року
Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста
Розглянувши заяви гр. Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, м.
Олевськ, 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 Особі, 1 квартиру № 3 по вул. Адреса, 1, в
м. Олевську загальною площею 28.3 м. кв., що належать до комунального
житлового фонду.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати Особі, 1
свідоцтво про право власності на житло.
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РІШЕННЯ № 245
від 03 грудня 2014 року
Про розгляд листа начальника
Олевського РВ УМВС України у
Житомирській області
Розглянувши лист начальника Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області Думана Володимира Миколайовича, Статут
громадського формування з охорони громадського порядку «Альфа»,
керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Відмовити у зарахуванні до складу громадського формування «Альфа»
Вознюка Ігоря Івановича 01.03.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: м.
Олевськ, вул. Адреса, 1.
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РІШЕННЯ № 240
від 03 грудня 2014 року
Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
на покращення житлових умов
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.
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Додаток 1
до рішення виконкому ради
№ 240 від 03.12.2014 р.

СПИСОК
осіб на зняття з квартирного обліку
у виконкомі Олевської міської ради
№
п/п
1

Підстава для зняття з
Прізвище, ім’я та по-батькові

обліку

2

4

1.

Мосійчук Ніна Петрівна

власне житло

2.

Філоненко Наталія Валеріївна

власне житло

3.

Козловець Ярослав Васильович

власне житло

4..

Рудницька Галина Миколаївна

власне житло

5.

Луговець Віталій Андрійович

власне житло

6.

Романчук Марія Антонівна

померла

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 243
від 03 грудня 2014 року
Про розгляд позовних заяв
громадян міста до Олевської
міської ради
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши позовну заяву до Олевської міської ради Особи, 1 про
визнання права власності на нерухоме майно, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що
відсутній правовстановлюючий документ та технічний паспорт на
незавершене будівництво житлового будинку по вул. Адреса, 1, відсутнє
свідоцтво на право власності на земельну ділянку за вказаною адресою,
виконком міської ради
ВИРІШИЛИ:
1. Заперечити щодо позовних вимог громадянки Особи, 1.
2. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях при
представленні інтересів громади міста взяти до уваги прийняте рішення
виконавчого комітету.
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РІШЕННЯ № 238
від 03 грудня 2014 року
Про надання дозволу
на зрізання аварійних зелених
насаджень

Розглянувши заяву жителів житлового будинку по вул.
Володимирській, 6, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від
01 серпня 2006 року № 1045 «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на зрізання стиглого садового дерева (груші), яке досягло
вікової межі, та липи, яка є причиною затінення багатоповерхової будівлі,
на прибудинковій території житлового будинку комунальної власності №
6 по вул. Володимирській м. Олевськ.
2. Провести зрізання дерев, забезпечивши техніку безпеки під час виконання
робіт.
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
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ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 241
від 03 грудня 2014 року
Про актуалізацію даних
щодо осіб, які перебувають
на квартирному обліку
Розглянувши заяви громадян та документи щодо внесення змін в
облікову документацію осіб, які перебувають на квартирному обліку у
виконкомі міської ради, керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 36, 41 Житлового кодексу, виконком міської
ради
ВИРІШИВ: 1. Враховуючи рішення № 111 виконкому Олевської селищної
ради від 13.12.1994р. та заяву громадянки Особи, 1, проживає по вул. Адреса,
2, відновити перебування сім'ї Особи, 1 на квартирному обліку у
виконавчому комітеті міської ради з моменту винесення рішення про
постановку на квартирний облік в складі сім'ї з п'яти чоловік:
Сім’ю Особи, 1 внести в списки на отримання житла в першочерговому
порядку, як багатодітну сім'ю.
2. Враховуючи рішення № 31 виконкому Олевської селищної ради від
16.02.1989 р. та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особи, 2, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад:
- Особа, 2 – заявник
- Особа, 3 – дочка
- Особа, 4 – внук
- Особа, 5 – онука
3. Враховуючи рішення № 11 виконкому Олевської селищної ради від
16.02.1997р., та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особи, 6, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад::
- Особа, 6 – заявник
- Особа, 7 – дочка
4. Враховуючи рішення № 111 виконкому Олевської селищної ради від
13.12.1994р., та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особи, 8, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад:
- Особа, 8 – заявник
- Особа, 9 – дочка

- Особа, 10 – зять
- Особа, 11 – онук
- Особа, 12 – онук
5. Враховуючи рішення № 137 виконкому Олевської селищної ради від
06.10.2003р., та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особи, 13, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад:
- Особа, 14 – заявник
- Особа, 15 - дружина
- Особа, 16 - дочка
- Особа, 17 - син
6. Враховуючи рішення № 129 виконкому Олевської міської ради від
20.09.2009р., та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особи, 18, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад:
- Особа, 18 – заявник
- Особа, 19 – дружина
- Особа, 20 – син
- Особа, 21 – син
7. Враховуючи рішення № 61 виконкому Олевської міської ради від
27.03.2014р. та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особи, 22, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад:
- Особа, 22 – заявник
- Особа, 23 – чоловік
- Особа, 24 – син
8. Враховуючи рішення № 44 виконкому Олевської міської ради від
19.03.2004р. та наявність документів, які підтверджують зміни у складі сім'ї
заявника Особа, 25, внести зміни у списки осіб, які перебувають на
квартирному обліку та визначити їх склад: внести зміни в склад сім'ї
заявника:
- Особа, 25 – заявник
- Особа, 26 – дочка
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни в
облікову документацію.
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РІШЕННЯ № 246
від 03 грудня 2014 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній
та Київській
Розглянувши
заяву приватного підприємця Хрольця Олександра
Сергійовича, який здійснює роздрібну торгівлю з лотків по вулиці
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 приватному підприємцю Хрольцю О.С. на здійснення
підприємницької діяльності з 01.12.2014 р. по 31.12.2014 р., на
відведеній території по вулиці Привокзальній.
2. Приватному підприємцю
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 договори на
тимчасову оренду земельної ділянки з приватним підприємцем.
5. Контроль за надходженням коштів, у відповідності до заключених
договорів, 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
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РІШЕННЯ № 239
від 03 грудня 2014 року
Про надання дозволу на продовження
діяльності торгових точок
Розглянувши заяви приватних підприємців, надані
документи,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.12.2015 року:
- ПП Особі, 1 по вул. Адреса, 1 у власному приміщенні площею 24 кв.м. з
розпорядком роботи з 08-00 год. до 22-00 год. без перерви та вихідних;
- ПП Особі, 2 по вул. Адреса, 2 у власному приміщенні площею 20.9 кв.м.
з розпорядком роботи з 08-00 год. до 22-00 год. без перерви та вихідних;
2. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглі до торгових точок території
належним освітленням і урнами для сміття.
3. Приватним підприємцям провести роботи щодо облаштування турнікету
біля торгових точок між проїзною частиною вулиці та тротуаром.
4. Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил благоустрою
міста.

Міський голова

Голосували «За» - 17

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 244
від 03 грудня 2014 року
Про зміну регулювання руху автотранспорту
на площі Соборній м. Олевська
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Припинити регулювання руху автотранспорту на площі Соборній в м.
Олевську за допомогою сигналів світлофорів.
2. Здійснювати регулювання дорожнього руху на площі Соборній в м.
Олевську за допомогою дорожніх знаків та дорожньої розмітки.

Міський голова

Голосували «За» - 17

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 232
від 03 грудня 2014 року
Про затвердження висновку органу опіки
та піклування про встановлення днів спілкування
Особіи, 1 із власними дітьми

Розглянувши лист голови Олевського районного суду Ковальчука М.В.,
заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Адреса. 1, надані документи,
висновок органу опіки та піклування міської ради, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради про
встановлення днів спілкування Особи, 1 із власними дітьми.

Міський голова

Голосували «За» - 16
«Утримались» - 1

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 231
від 03 грудня 2014 року
Про затвердження висновку органу
опіки та піклування щодо можливості
проживання малолітнього Особи, 1,
разом з батьком Особою, 2
Розглянувши лист апеляційного суду Житомирської області щодо
надання висновку органу опіки та піклування щодо розв’язання спору на
підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання
дитини, акт обстеження умов проживання дитини, висновок органу опіки та
піклування міської ради, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради щодо
можливості проживання малолітнього Особи, 1 разом з батьком Особою, 2.
Міський голова

Голосували «За» - 17

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 235
від 03 грудня 2014 року
Про затвердження батьківського
комітету ДНЗ № 19 «Сонечко»
Розглянувши протокол загальних батьківських зборів ДНЗ № 19
«Сонечко» про обрання батьківського комітету, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити батьківський комітет ДНЗ № 19 «Сонечко»:
Голова батьківського комітету – Лупаїна Таїсія Антонівна
Секретар - Чернишова Ольга Валеріївна
Члени:
Шмат Людмила Василівна
Лукянчук Аліна Віталіївна
Урбанська Валентина Василівна
Назаренко Інна Юріївна
Гришенчук Любов Володимирівна
Халімончук Тетяна Вікторівна
Петрович Надія Федорівна
Примак Марія Василівна
Дворецька Тетяна Василівна
Іщенко Світлана Анатоліївна
Козловець Руслан Володимирович
Існюк Ольга Аркадіївна
Завальна Тетяна Олександрівна
Русанова Тетяна Олександрівна
Гайченя Людмила Вікторівна
Горпинич Зорина Миколаївна
Шинкар Валентина Сергіївна
Плотнік Діана Валентинівна
Кльоц Олександр Васильович
Хоменко Оксана Анатоліївна
Павленко Богдан Валентинович
Міський голова
Голосували «За» - 17

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 236
від 03 грудня 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 по вул. Адреса. 1;
- Особі, 2 по вул. Адреса. 2;
- Особі, 3 по вул. Адреса (МАФ).

Міський голова

Голосували «За» - 17

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий
комітет
РІШЕННЯ № 237
від 03 грудня 2014 року
Про надання дозволу на
розміщення тимчасових споруд
Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, 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. Надати дозвіл Особі, 1 на розміщення тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності по вул. Адреса, 1.
2. Термін розміщення
тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в
експлуатацію.
3. ФОП Особі, 1:
- виготовити паспорт прив’язки;
- заключити в місячний термін договір особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та трьома
квітниками біля 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 розміщення тимчасової
споруди.
Міський голова
Голосували «За» - 17

А.В. Повар

