Зареєстровано членів виконкому - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 16
від 09 січня 2015 року
Про взяття на соціальний
квартирний облік громадян,
що потребують поліпшення
житлових умов
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1 м. Олевськ,
керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення»,
ст. 40 Житлового кодексу, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на соціальний квартирний облік сім ' ю Особи, 1, яка складається з
двох осіб:
Особа, 1 – заявник, 1993 р.н
Особа, 2 – дочка, 2013 р.н
2. Сім'ю Особи, 1 внести до обліку соціальної першочергової черги
громадян, що потребує поліпшення житлових умов, як матір-одиначку та
малозабезпечену сім'ю.

Міський голова

А. В. Повар
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РІШЕННЯ № 23
від 09 січня 2015 року
Про укладення договорів
найму соціального житла
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши особові справи соціального квартирного обліку щодо
поліпшення житлових умов, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 40, ст. 41 Житлового кодексу
України, рішенням виконкому міської ради № 63 від 27.03.14р. «Про
формування житлового фонду соціального призначення в м. Олевську»,
Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1 Затвердити та укласти (після поновлення та перевірки достовірності
документів, які знаходяться в особових справах) договори найму
соціального житла по вул. Свято-Миколаївській, 31 м. Олевську:
- з Особою, 1 на квартиру № 25;
- з Особою, 2 на кв. № 22;
- з Особою, 3 на кв. № 28;
- з Особою, 4 на кв. № 31;
- з Особою, 5 на кв. № 34;
- з Особою, 6 на кв. № 29, сім'я якого складається з двох осіб:
Особа, 6 - квартиронаймач
Особа, 7 - брат
- з Особою, 8 на кв. № 26, сім'я якої складається з двох осіб:
Особа, 8 - квартиронаймач
Особа, 9 - дочка
- з Особою, 10 на кв. № 23, сім'я якої складається з трьох осіб:
Особа, 10 – квартиронаймач
Особа, 11 - чоловік
Особа, 12 – син

2 Громадянам надати необхідні документи, визначені відповідальним
працівником міської ради, для поновлення та перевірки достовірності
даних, які знаходяться в особових справах.
3 Заступнику міського голови Колбасюку В.В. укласти договори найму
соціального житла, які затверджені цим рішенням виконавчого комітету та
є його додатками, і внести відповідні зміни в облікову документацію щодо
зняття вказаних осіб з обліку на поліпшення житлових умов, які
перебувають на соціальному квартирному обліку у виконкомі міської
ради.

Міський голова
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РІШЕННЯ № 17
від 09 січня 2015 року
Про розгляд заяви
Заслухавши заяву громадянина Особи, 1, проживає у м. Олевськ по
вул. Адреса, 1 щодо організації дорожнього руху по вул. Київській в м.
Олевську у вихідні дні, керуючись ст. 30, ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Олевському РВ УМВС у Житомирській області здійснити заходи щодо
забезпечення дотримання правил дорожнього руху по вул. Київській в м.
Олевську у вихідні дні та надати пропозиції щодо практичного вирішення
проблеми безпечного руху автотранспорту та пішоходів по вул. Київській в
м. Олевську у вихідні дні.
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РІШЕННЯ № 15
від 09 січня 2015 року
Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов
Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи, 1, проживає по
вул. Адреса, 1 м. Олевськ, гр. Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 2 м.
Олевськ, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, ст. 36, ст. 46 Житлового кодексу, ст. 49 Закону України «Про
прокуратуру», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 1, яка складається з 3-х осіб:
Особа, 1, 1983 р.н. – заявник
Особа, 3, 1982 р. н. – дружина
Особа, 4, 2006 р.н - син
1.1. Сім’ю Особи, 1 внести до обліку першочергової черги громадян, що
потребує поліпшення житлових умов, як учасника бойових дій в зоні АТО.
2. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 2, яка складається з 3-х осіб:
Особа, 2, 1971 р.н. – заявник
Особа, 5, 1983 р.н. – дружина
Особа, 6, 2010 р.н. – син
2.1. Сім’ю Особи, 2 внести до обліку першочергової черги громадян, що
потребує поліпшення житлових умов на підставі ст. 49 Закону України «Про
прокуратуру».
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РІШЕННЯ № 13
від 09 січня 2015 року
Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній
та Київській
Розглянувши заяви приватних підприємців, згідно додатку, лист
директора ПаТ «Олевський хлібозавод» Ничипорука О.М. щодо здійснення
роздрібної торгівлі 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 15.09.2010р. «Про затвердження
місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити приватним підприємцям, згідно додатку 1, здійснення
роздрібної торгівлі з лотків у відповідності до заключених договорів у
період з 01.01.2015р. по 30.06.2015р. на відведеній території вулиць
Київської та Привокзальної;
2. Приватним підприємцям, згідно додатку 1, які здійснюють 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. Приватним підприємцям, згідно додатку 1, які здійснюють роздрібну
торгівлю з лотків, укласти угоду на санітарну очистку відведеної
території вулиць Київської та Привокзальної з ПП Бородавкіним В.О.
4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договори на
тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями, згідно
додатку 1.
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 № 18
від 09 січня 2015 року
Про розгляд звернення голови
правління громадської організації
«Олевська правозахисна група»
Заслухавши
звернення голови правління громадської організації
«Олевська правозахисна група», керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про рекламу»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відмовити громадській організації «Олевська правозахисна група» у
розміщенні інформаційного стенду щодо діяльності громадської
організації на земельних ділянках об’єктів благоустрою в центрі міста
Олевська у зв’язку з відсутністю місця для розміщення інформаційного
стенду на земельних ділянках об’єктів благоустрою в центрі міста
Олевська та тим, що інформація, яка пропонується для розміщення на
стенді, не є соціальною рекламою.
2. Рекомендувати громадській організації «Олевська правозахисна група»
розмістити інформацію щодо діяльності громадської організації в
районних засобах масової інформації, інформаційному бюлетені, веб-сайті
міської ради, в місцях, визначених на території міста для розміщення
реклами.
Міський голова
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РІШЕННЯ № 22
від 09 січня 2015 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, яка діє в
інтересах Особи, 2 про встановлення факту родинних відносин, керуючись ст.
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради
ВИРІШИЛИ:
1. Не заперечувати 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 № 14
від 09 січня 2015 року
Про присвоєння
поштової адреси

Розглянувши заяву гр. Особа, 1, проживає у м. Олевську по вул. Адреса,
1, надані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Присвоїти поштову адресу земельній ділянці по вул. Адреса - Адреса,
(кадастровий номер 18234455100:01:004:0033), що належить на праві
приватної власності Особі, 1.
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РІШЕННЯ № 10
від 09 січня 2015 року
Про надання дозволу
на відкриття торгових точок
Розглянувши листи товариства з обмеженою відповідальністю
«Астора», товариства з обмеженою відповідальністю «Арамея», заяву
приватного підприємця Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, м. Олевськ,
надані документи, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1 Не надавати дозвіл ТзОВ «Астора» на торгівлю нафтопродуктами, газом,
продовольчими та непродовольчими товарами в орендованій автозаправній
станції за адресою м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 181 у зв’язку з не
затвердженою технічною документацією на земельну ділянку за адресою:
м. Олевськ, вул. Свято - Миколаївська, 181.
2 Надати дозвіл ТзОВ «Арамея» на торгівлю нафтопродуктами, газом,
продовольчими та непродовольчими товарами в орендованій автозаправній
станції за адресою м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 148 з графіком
роботи – цілодобово
3 Вважати наданим дозвіл до 01.01.2016 року приватному підприємцю
Особа, 1 на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі з
громадського харчування та промисловими товарами у орендованому
приміщенні загальною площею 112,0 кв.м. по вул. Пушкіна, 7 м. Олевськ,
з графіком роботи:
магазин понеділок - неділя з 1000 до 1900,
без вихідних
кафе
понеділок - неділя з 1100 до 2300,
без вихідних
з дня сплати пайового внеску Особою, 1 у розвиток інфраструктури міста.
4 Суб'єктам господарської діяльності 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.
5 Зобов’язати ПП Особа, 1, ТзОВ «Арамея» забезпечити прилеглу до
торгових точок територію належним освітлення і двома урнами для сміття.
6 Попередити ПП Особа, 1, ТзОВ «Арамея» про відповідальність за
порушення Правил благоустрою міста.
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РІШЕННЯ № 9
від 09 січня 2015 року
Про надання дозволу на продовження
діяльності торгових точок
Розглянувши заяви приватних підприємців, надані документи, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2016 року
ПП Особі, 1 по вул. Адреса, 2-а для здійснення торгівлі продовольчими і
непродовольчими товарами з розпорядком роботи:
понеділок - неділя з 0830 до 2030 год. ,
без перерви та вихідних.
2. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2016 року
ПП Особі, 2, по вул. Адреса, 2 з розпорядком роботи:
понеділок - п'ятниця з 0900 до 1800 год.
субота, неділя з 09 00 до 16 00 без перерви та вихідних.
3. Дати дозвіл на продовження діяльності торгових точок з громадського
харчування: кав’ярні «Старе місто» та корчми «Гетьман» до 01.01.2016
року ПП Особі, 3 по вул. Адреса, 3 з розпорядком роботи:
понеділок - неділя з 1100 до 23 00 год.,
без перерви та вихідних,
у святкові дні (крім релігійних свят) з 11 00 год. до 02 00 год.
4. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2016 року
ПП Особі, 4 по вул. Адреса, 4, для роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах з розпорядком роботи:
понеділок - неділя з 0900 до 1700 год.,
без перерви та вихідних.
5. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2016 року
ПП Особі, 5 по вул. Адреса, 5 для торгівлі текстильними товарами з
розпорядком роботи:
понеділок - неділя з 0900 до 1800,
без перерви та вихідних.
6. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2016 року
ПП Особі, 6 по вул. Адреса, 6 для торгівлі промисловими товарами,
з розпорядком роботи:
понеділок - неділя з 0900 до 1600,
без перерви та вихідних.
7. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2016 року
ПП Особі, 7 по вул. Адреса, 7 для торгівлі промисловими товарами
(взуттям)
з розпорядком роботи:

понеділок - п’ятниця з 0830 до 2030 ,
без перерви та вихідних.
8. Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил торгівлі
алкогольними напоями.
9. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до торгової точки територію
належним освітлення і урнами для сміття.
10. Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил благоустрою
міста.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 11
від 09 січня 2015 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 міста
Олевська, 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, які поліпшили житлові умови в наслідок
чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення, не провели
поновлення облікових документів та не пройшли перереєстрацію, не
зареєстровані на території міста, 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» - 17

Додаток 1
до рішення виконкому ради
№ 11 від 09.01.2015 року.

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

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

1

обліку

2

4

1.

Особа, 1

власне житло

2.

Особа, 2

виїхав

3.

Особа, 3

виїхав

4..

Особа, 4

власне житло

5.

Особа, 5

проживає в США

6.

Особа, 6

виїхала

7

Особа, 7

засуджений

8

Особа, 8

виїхала

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий

комітет

РІШЕННЯ № 12
від 09 січня 2015 року
Про актуалізацію даних щодо
осіб, які перебувають на
квартирному обліку
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. та
розглянувши надані документи громадян, керуючись ст. 30 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 36 Житлового кодексу, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. На підставі рішення № 127 від 18.06. 2007р. виконкому Олевської міської
ради та рішення № 70 від 03.12.2014 р. виконкому міської ради, внести зміни
в склад сім'ї заявника Особи, 1, а саме:
- Особа, 1 – заявник
- Особа, 2 – дочка
2. На підставі рішення № 13 від 27.01. 2010 р виконкому Олевської міської
ради та рішення № 70 від 03.12.2014р виконкому міської ради та зміною
прізвища заявника, внести зміни в склад сім'ї заявника Особи, 2:
- Особа, 2 – заявник
- Особа, 3 - чоловік
- Особа, 3 – син
- Особа, 4 – дочка
3. На підставі рішення № 223 від 11.10. 2011р. виконкому Олевської міської
ради та рішення № 70 від 03.12.2014 р. виконкому міської ради, внести зміни
в склад сім'ї заявника Особи, 3:
- Особа, 3 – заявник
- Особа, 4 – дочка
4. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни в
облікову документацію.
Міський голова

А. В. Повар

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 19
від 09 січня 2015 року
Про визначення видів та погодження
об`єктів суспільно-корисних робіт
для відбування покарання засудженими
у вигляді громадських робіт
Розглянувши запит старшого інспектора Олевського РП КВІ УДЛтСУ у
Житомирській області Мельник Н.А., 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 з благоустрою міста Минічу А.М. визначати об’єм робіт,
проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль,
інформувати кримінально-виконавчу інспекцію за проведенням робіт та
відбуванням покарання порушниками.

Міський голова

А.В. Повар

Додаток 1
до рішення виконкому ради

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

1.
2.
3.
4.
5.

ПЕРЕЛІК
об`єктів для відбування засудженими
покарання у вигляді громадських робіт
Міські дороги та придорожні смуги
Міське кладовище, пам’ятники, братські могили
Прибережна смуга в межах міста р. Уборть
Паркова зона та зелені насадження на території міста
Об’єкти благоустрою м. Олевська.

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

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 20
від 09 січня 2015 року
Про формування
житлового фонду соціального
призначення в м. Олевськ
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
керуючись ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постанови
Кабінету Міністрів України від 23.07. 2008 № 682 «Деякі питання реалізації
Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», з метою
забезпечення реалізації державної політики з питань формування і утримання
житлового фонду соціального призначення та забезпечення конституційного
права соціально незахищених верств населення м. Олевськ на отримання
житла, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Віднести до житлового фонду соціального призначення житлові квартири
житлового багатоповерхового будинку № 31 по вул.Свято-Миколаївській, 31:
- квартира № 22 - загальною площею 32.5 кв.м., житловою площею 15.56
кв.м.
- квартира № 25 - загальною площею 33.1 кв.м., житловою площею 16.10
кв.м.
- квартира № 28 - загальною площею 33.1 кв.м., житловою площею 16.0 кв.м.
- квартира № 23 - загальною площею 52.4 кв.м., житловою площею 25.70
кв.м.
- квартира № 26 - загальною площею 52.3 кв.м., житловою площею 25.80
кв.м.
- квартира № 31 - загальною площею 32.8 кв.м., житловою площею 15.70
кв.м.
- квартира № 29 - загальною площею 53.1 кв.м., житловою площею 26.30
кв.м.
- квартира № 32 - загальною площею 52.9 кв.м., житловою площею 26.1кв.м.
- квартира № 34 - загальною площею 32.8 кв.м., житловою площею 15.60
кв.м.
- квартира № 35 - загальною площею 52.4 кв.м., житловою площею 25.90
кв.м.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради Колбасюку В.В. внести вищеперераховані квартири в облікову
документацію.
Міський голова
Голосували «За» - 17

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 21
від 09 січня 2015 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 на Особу, 1 особовий рахунок квартири № 3 по вул. Адреса,
1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської
ради Саковець Л.В.

Міський голова

А. В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 6
від 09 січня 2015 року

Про присвоєння
юридичних адрес
Розглянувши рішення сорок сьомої сесії Олевської міської ради VІ
скликання № 587 від 03.12.2014 року
«Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, для ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража»,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Присвоїти юридичні адреси земельним ділянкам:
- по вул. Робітничій – Робітнича, 47 (кадастровий номер
1824455100:01:038:0101);
- по ІІ пров. Гетьманському – ІІ пров. Гетьманський, 1-А (кадастровий
номер 1824455100:01:0345:0128);
- по ІІ пров. Гетьманському – ІІ пров. Гетьманський, 1-Б (кадастровий
номер 1824455100:01:034:0129);
- по ІІ пров. Гетьманському – ІІ пров. Гетьманський, 1-В (кадастровий
номер 1824455100:01:034:0130).

Міський голова

А.В. Повар

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 3
від 09 січня 2015 року
Про затвердження плану роботи

виконавчого комітету Олевської
міської ради на І півріччя 2015 року
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря ради Євдокимова
Сергія Михайловича про план роботи виконавчого комітету міської ради
на І півріччя 2015 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 2015
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 ради
Євдокимова С.М.

Міський голова

А.В. Повар

Додаток
до рішення виконавчого
комітету № 3 від 09.01.2015
року
«Про затвердження плану
роботи виконавчого комітету
Олевської міської ради на І
півріччя 2015 року»

СІЧЕНЬ
Про розгляд Стратегічного плану розвитку міста на 2012-2020 роки та
визначення конкретних заходів по його реалізації у 2015 році.

Про розгляд питання щодо укладання договорів найму соціального житла у
новозбудованому будинку по вул. Свято-Миколаївській, 31
ЛЮТИЙ
Про перегляд та затвердження черги житлового обліку громадян та обліку на
соціальне 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 2015 року.
Про проведення щорічного фестивалю «Чорниці-чарівниці»

Секретар ради
Голосували «За» - 17

С.М. Євдокимов

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 1
від 09 січня 2015 року
Про затвердження висновку органу
опіки та піклування щодо надання дозволу

на набуття майна для неповнолітнього

Розглянувши заяву та пакет документів гр. Особи, 1, проживає по вул.
Адреса. 1, що у м. Олевську, висновок органу опіки та піклування Олевської
міської ради, з метою реалізації права неповнолітньої дитини на захист його
майнових прав, відповідно до чинного законодавства про охорону дитинства,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування щодо надання дозволу
на набуття майна для неповнолітнього.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 2
від 09 січня 2015 року

Про затвердження висновку органу
опіки та піклування Олевської міської ради
щодо визначення місця проживання
малолітньої дитини

Розглянувши лист апеляційного суду Житомирської області, акти
обстеження умов проживання громадян, керуючись п. 1 ст. 160 Сімейного
кодексу України, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від
09.01.2015 року щодо визначення місця проживання малолітньої.
Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 4
від 09 січня 2015 року
Про надання матеріальної

допомоги
Розглянувши заяви громадян, надані документи, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1 Надати матеріальну допомогу:
1 Особі, 1 у зв’язку з мобілізацією чоловіка до Збройних Сил України в
сумі 500,00 грн.;
2 Особі, 2 у зв’язку з мобілізацією чоловіка до Збройних Сил України в сумі
500,00 грн.;
3 Особі, 3, у зв’язку з пожежею у власному житловому будинку, що
призвела до втрати майна, в сумі 2000,00 ( дві тисячі) грн.
4 Особі, 4 у зв’язку з пожежею будівлі хліва, в сумі 1000,00 (одна тисяча)
грн.
2 Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В.
виділити кошти з міського бюджету в межах кошторисних призначень на
2015 рік.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 5
від 09 січня 2015 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
Особі, 1 на реконструкцію хліва розміром 9,30 м х 4,50 м та на
будівництво літньої кухні розміром 7,4 м х 4,3 м на власній
присадибній ділянці по вул. Адреса, 1;
2
Особі, 2 на реконструкцію житлового будинку (добудова до житлового
будинку житлової кімнати) розміром 4,20 м х 4,20 м на власній
присадибній ділянці по вул. Адреса, 2;
3
Особі, 3 на реконструкцію житлового будинку (добудова кухні, веранди
та санвузла) розміром 6,5 м х 7,0 м на власній присадибній ділянці по
вул. Адреса, 4.
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

А.В. Повар

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 8
від 09 січня 2015 року
Про надання дозволу
на розміщення реклами

Розглянувши заяву та надані документи Особі, 1, проживає по вул.
Адреса, 1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Правилами благоустрою міста, виконком міської ради
ВИРІШИВ: Надати дозвіл Особі, 1:
- на розміщення рекламного щита (бігборда) вздовж межі земельної
ділянки (фасадної межі) за адресою: м. Олевськ, вул. Пушкіна, 2,
відповідно до схеми;
- на тимчасове розміщення рекламного щита (бігборда) вздовж межі
земельної ділянки (фасадної межі) за адресою: м. Олевськ, вул.
Київська, 5, відповідно до схеми.

Міський голова

А.В. Повар

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
комітет

РІШЕННЯ № 7
від 09 січня 2015 року
Про виконання вимог паспорту
прив’язки тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає в с.
Адреса, Олевського району про виконання вимог паспорту прив’язки
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 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. Ввести в експлуатацію тимчасові споруди по вул. Київській, згідно вимог
паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності від 11.12.2014 року № 24 виданого Особі, 1.
2. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності по вулиці Київській - 5 (п'ять) років з дня введення в експлуатацію.
3. ФОП Особі, 1:
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ та Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.
Олевськ;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасових споруд.
4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особапідприємець позбавляється дозволу на тимчасове користування земельною
ділянкою відповідно до договору особового строкового сервітуту.

Міський голова
Голосували «За» -17

А.В. Повар

