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УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 168 

від 09 вересня  2014 року 
 

Про взяття на квартирний облік 
громадян, що потребують 
покращення житлових умов 
 
          Розглянувши заяви та відповідні документи громадян м. Олевська, 
керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  ст. 36, ст. 46 Житлового кодексу, виконком міської ради 
ВИРІШИВ:   
1. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 1, яка складається з 2-х осіб: 
- Особа, 1, 1993 р.н. – заявник 
- Особа, 2, 2013р.н. – дочка 
та внести до обліку першочергової черги громадян, що потребують 
поліпшення  житлових умов, як одиноку матір. 
 
2. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 3, яка складається з п’яти осіб: 
- Особа, 3, 1968 р.н. – заявник 
- Особа, 4, 1965 р.н. – дружина 
- Особа, 5, 1984 р.н. – син 
- Особа, 6, 1991 р.н. – син 
- Особа, 7, 2000 р.н. – син 
та внести до обліку першочергової черги громадян, що потребують 
поліпшення  житлових умов, як ветерана війни та  учасника бойових дій в 
Афганістані. 
 
3. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 8, яка складається з чотирьох осіб: 
- Особа, 9, 1980 р.н. – заявник 
- Особа, 10 , 1985 р.н. – дружина 
- Особа, 11, 2006 р.н. – дочка 
- Особа, 12, 2010 р.н. – дочка 
та внести до обліку позачергової черги громадян, що потребують поліпшення  
житлових умов на підставі ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» для 
отримання житлового приміщення. 
 



3. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 13, яка складається з двох осіб: 
- Особа, 13, 1982 р.н. – заявник 
- Особа, 14, 2000 р.н. – дочка 
та внести до обліку загальної черги громадян, що потребують поліпшення  
житлових умов. 
 
4. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 15, яка складається з трьох осіб: 
- Особа, 15, 1972 р.н. – заявник 
- Особа, 16, 2003 р.н. – син 
- Особа, 17, 2003 р.н. – син 
та внести до обліку першочергової черги громадян, що потребують 
поліпшення  житлових умов, як сім'ю у якій народилися близнята. 
 
5. Взяти на квартирний облік сім'ю Особи, 18, яка складається з чотирьох 
осіб: 
- Особи, 19, 1954 р.н. – заявник 
- Особи, 20, 1957 р.н. – дружина 
- Особа, 21, 1983 р.н. – син 
- Особа, 22, 1986 р.н. - дочка 
та внести до обліку загальної черги громадян, що потребують поліпшення  
житлових умов, як особу, направлену у порядку розподілу на роботу в іншу 
місцевість. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                   А. В. Повар 
 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 173 

від 09 вересня  2014 року 
Про затвердження схеми встановлення 
розбірних інформаційних наметів на  
території міста в період передвиборчої  
агітації до позачергових виборів народних  
депутатів до Верховної Ради України 

 

      Розглянувши  звернення голів політичних партій, довірених осіб 
кандидатів у народні депутати до Верховної Ради України, орієнтовну схему 
розміщення розбірних інформаційних наметів на вулицях міста, керуючись 
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом 
України «Про вибори народних депутатів України», виконком міської ради  
 ВИРІШИВ:  

1. Затвердити схему розміщення розбірних інформаційних палаток на 
території міста (додається).  

2. Попередити  представників політичних партій, довірених осіб кандидатів 
в народні депутати України  про відповідальність за порушення Правил 
благоустрою міста. 

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

 
 

Міський голова                                                                      А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 164 

від 09 вересня  2014 року 
 
Про розгляд звернення голови Олевського 
районного відділу Спілки поляків України 
Халімончук Д.В.   
 
 Розглянувши звернення голови Олевського районного відділу Спілки 
поляків України Халімончук Діни Вікторівни щодо вирішення питання 
надання приміщення для організації роботи Польського клубу, репетицій 
творчих колективів, вивчення польської мови, історії та культури, 
враховуючи що приміщення Олевської музичної школи,  Олевського 
районного будинку культури є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міста Олевського району, керуючись ст. 30, ст. 32  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
Звернутись до Олевського районного відділу культури Олевської 
райдержадміністрації  щодо надання Олевському районному відділу Спілки 
поляків України, на умовах договору, дозволу на використання частини 
приміщення музичної школи для організації роботи Польського клубу у 
вільний від навчального процесу час.  
 
 
Міський голова                                                                       А.В. Повар 
 
 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 174 

від 09 вересня  2014 року 
 
Про залучення осіб 
підданих адміністративному  
арешту до фізичної праці  
 

Розглянувши лист начальника Олевського РВ УМВС України в 
Житомирській області Бовсуновського Ю.В., керуючись ст. 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 328 Кодексу України 
про адміністративні порушення,  виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Забезпечити залучення осіб підданих адміністративному арешту до 

фізичної праці на об’єктах благоустрою міста. 
  

2. Визначити види суспільно-корисних робіт для осіб підданих 
адміністративному арешту, які утримуються в ізоляторі тимчасового 
тримання, згідно з додатком 1. 

 
3. Майстру з благоустрою міста Минічу А.М. визначати об’єми робіт, 

проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за 
проведенням робіт особами підданих адміністративному арешту, які 
утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. 

 
 
 
 
 
 

         Міський голова                                                                А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 16 

 

 



 

Додаток 1 
до рішення № 174 від 09.09.2014      
року виконавчого комітету 
Олевської міської ради 

   
ВИДИ СУСПІЛЬНО-КОРИСНИХ РОБІТ 

для осіб, підданих адміністративному арешту, які утримуються в 
ізоляторі тимчасового тримання Олевського РВ УМВС України в 

Житомирській області 
 

1. Прибирання вулиць, парків, скверів міста. 
2. Виконання робіт по озелененню міста, прибирання на міському кладовищі. 
3. Вирубування порослі і чагарників (сухостою). 
4. Здійснення навантаження гілля, сміття та інших побутових відходів на 
автотранспорт. 
  
Заступник голови міської 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  № 160 

 
від 09 вересня  2014 року 

Про надання матеріальної  
допомоги на поховання  

 
 

 Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, про надання 
матеріальної допомоги на поховання сина,  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 сина 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                                                                           А.В. Повар 
 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



          

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 158 

 
від 09 вересня  2014 року 

Про надання дозволу на відвідування  
дошкільних  навчальних закладів міста 
Олевська дітям з інших територіальних громад 

 
Заслухавши інформацію завідуючої відділом фінансово – господарської 

діяльності Дорош В. В., розглянувши заяви громадян щодо зарахування їхніх 
дітей до дошкільних навчальних закладів міста, керуючись ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

Надати дозвіл на відвідування дошкільних навчальних закладів міста 
Олевська дітям з інших територіальних громад: 

1. ДНЗ № 19  «Сонечко»: 
1.1. Гордієнко Олександра Сергіївна  
1.2. Дрозд Єлизавета Артурівна 
 
2. ДНЗ № 13 «Золотий ключик»: 
2.1. Невойт Христина Володимирівна 
2.2. Невойт Дарина Володимирівна 
2.3. Тимощук Руслан Андрійович 
2.4.  Хлань Ілона Олександрівна 
2.5.  Хлань Костянтин Вікторович 
2.6.  Хлань Дмитро Вікторович 
2.7.  Хлань Оксана Сергіївна 
2.8.  Горчакова Маргарита Ярославівна 
 
3. ДНЗ № 1 «Зірочка» 
3.1. Демиденко Софія Василівна 
3.2. Невойт Костянтин Віталійович 
 
 

Міський голова                                                                          А. В. Повар 

Голосували «За» - 16 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 170 

від 09 вересня  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 визнання 
права власності на нерухоме майно за набувалою давністю, Особи, 2 про 
встановлення факту родинних відносин, керуючись ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  
 ВИРІШИВ: 
1. Не заперечувати щодо позовних вимог громадянки Особи, 1. 
2. Не заперечувати у встановленні факту родинних відносин в позові Особи, 

2. 
3. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях враховувати 

рішення виконавчого комітету, при представленні інтересів громади 
міста. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                      А.В. Повар 
 
 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 175 

від 09 вересня  2014 року 
Про надання  дозволу на передачу  
на баланс Олевській територіальній громаді міста 
житлового будинку  по вул. Щасливій, 30 
м. Олевськ  
 
  Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши Ухвалу Господарського суду щодо передачі на баланс 
Олевської територіальної громади житлового будинку по вул. Щасливій, 30 
м. Олевськ від ВАТ «Олевський фарфоровий завод», керуючись ст. 29, ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про приватизацію державного житлового фонду», виконком міської ради 
ВИРІШИВ:  
1. Дати дозвіл на передачу на баланс Олевської територіальної громади  
житлового будинку по вул. Щасливій, 30   м. Олевськ у відповідності до 
чинного законодавства.  
2. Створити комісію по прийняттю на баланс Олевської територіальної 
громади житлового будинку по вул. Щасливій, 30 м. Олевськ у складі: 
Голова комісії: Колбасюк В.В. – заступник міського голови 
Члени комісії: 
1. Мельник С. В. – заступник міського голови 
2. Дорош В.В  - начальник відділу фінансово-господарської діяльності 
3. Павловський А.Ф. – бухгалтер міської ради 
4. Вівсяник А.М. - ліквідатор банкрута ВАТ «Олевський фарфоровий завод». 
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. винести на розгляд сесії ради 
питання щодо затвердження акту прийому-передачі Олевській 
територіальній громаді житлового будинку по вул. Щасливій, 30   м. Олевськ. 
 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 

Голосували «За» - 16 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 172 

від 09 вересня  2014 року 
Про створення комісії по  
передачі  ОСББ «Прометей»  
житлового будинку по вул. Гетьмана 
Виговського, 15   м. Олевськ 
 

Розглянувши рішення № 562 сорок п’ятої сесії Олевської міської ради 
VІ скликання «Про надання дозволу щодо передачі на баланс ОСББ 
«Прометей» житлового будинку по вул. Гетьмана Виговського, 15 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:  
Створити комісію щодо передачі на баланс ОСББ «Прометей» житлового 
будинку по вул. Гетьмана Виговського, 15    м. Олевськ в складі п’яти 
чоловік: 
Голова комісії: Колбасюк В.В. – заступник міського голови 
Члени комісії:   
Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності                      
міської ради. 
Павловський А.Ф. – бухгалтер міської ради 
Панченко О.А. – директор ОЛ «Теплових мереж» 
БулуйТ.П. – голова об’єднання співвласників                               
багатоповерхового житлового будинку «Прометей». 
 
  
Міський голова                                                                             А.В. Повар 
 
Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



 

         

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 169 

від 09 вересня  2014 року 
Про зняття з квартирного обліку 
громадян, що перебувають на обліку 
з покращення житлових умов 
 
      Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 
Васильовича про перебування на квартирному обліку громадян, 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 Особу, 1, в зв’язку зі смертю. 
 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» - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 166 

від 09 вересня  2014 року 
                                                                                      
Про надання дозволу на зрізання 
аварійних зелених насаджень 
 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши  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 на зрізання аварійного дерева на присадибній ділянці по вул. 

Московській зі сторони річки Уборть в зоні забудови житлового будинку.  
2. Зрізання дерева провести за рахунок власника забудови житлового 

будинку, забезпечивши техніку безпеки під час виконання робіт. 
  

 
 
 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 167 

від 09 вересня  2014 року 
Про взяття громадян  
на соціальний  
квартирний облік  
 
          Заслухавши інформацію заступника голови міської ради Колбасюка 
В.В., розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, кв. 2, 
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:   

Взяти на соціальний квартирний облік сім'ю Особи, 1,  яка складається з 
п’яти осіб: 

- Особа, 1, 1981 р.н. – заявник 
- Особа, 2, 1982 р.н. – чоловік 
- Особа, 3, 1999 р.н. – син 
- Особа, 4, 2008 р.н. – дочка 
- Особа, 5, 2014 р.н. – дочка 

та внести до обліку першочергової черги громадян, що потребують 
поліпшення  житлових умов, як багатодітну сім'ю. 

 

 
Міський голова                                                                   А. В. Повар 
 
 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 171 

від 09 вересня  2014 року 
Про актуалізацію даних 
щодо осіб, які перебувають  
на квартирному обліку 
 
          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши  надані Особою, 1 документи,  керуючись п. 2 ст. 30 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.36, ст. 41 Житлового 
кодексу, виконком міської ради 
ВИРІШИВ:     
1. Внести зміни в п. 1 рішення виконкому міської ради № 178 від 27.08.2013р. 
«Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення 
житлових умов». 
2. П.1. викласти у  наступній редакції: 
«1. Взяти на квартирний облік сім’ю Особу, 1, яка складається з семи осіб: 
- Особа, 1, 1978 р.н. – заявник 
- Особа, 2, 1977 р.н. – чоловік 
- Особа, 3, 2002 р.н. – син 
- Особа, 4, 2004 р.н. – син 
- Особа, 5, 2006 р.н. – дочка 
- Особа, 6, 2009 р.н. – син 
 -    Особа, 7, 2013 р.н. – дочка». 
3. Внести сім’ю Особи, 1 до обліку позачергової  черги громадян, що 
потребує поліпшення  житлових умов.  
4. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни до 
облікової документації. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                   А. В. Повар 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 



 

        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 165 

від 09 вересня  2014 року 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Про порушення правил додержання 
тиші в м Олевськ об’єктами  
ресторанного бізнесу  
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
враховуючи численні звернення громадян міста Олевська щод порушення 
тиші при використанні звуковідтворюючої апаратури кафе-барами: 
«Магнат», «Маєток», «Аль-Марін», керуючись ст. 30, ст. 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Зобов’язати власників кафе-барів міста Олевська: «Магнат», «Маєток», 
«Аль-Марін» не використовувати піротехнічні засоби відвідувачами 
закладів та звуковідтворюючу апаратуру на відкритих площадках кафе-
барів після 23-00. 

2. Звернутися до Олевського РВ УМВС України в Житомирській області з 
вимогою про притягнення до відповідальності власників кафе-барів при 
порушенні правил додержання тиші в м Олевськ.  

 

 

Міський голова                                                                       А.В. Повар 

Голосували «За» - 16 

 

 

 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 162 

від 09 вересня  2014 року 
Про надання дозволу  
на відкриття 
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 приватному підприємцю Особі, 1 на відкриття торгової 
точки для здійснення торгівлі продуктами харчування та напоями в 
орендованому приміщенні загальною площею 20.3 кв.м. по вул. 
Промисловій, 1-а м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
 понеділок - неділя з 730 до 2030, 
          без вихідних. 

2. Дати дозвіл приватному підприємцю Особі, 2 на відкриття торгової 
точки для здійснення торгівлі продовольчими товарами та кафетерію в 
орендованому приміщенні загальною площею 60 кв.м. по вул. Івана 
Франка, 1-а  м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
 понеділок - неділя з 800 до 2300, 
          без вихідних. 

3. Дати дозвіл приватному підприємцю Особі, 3 на відкриття торгової 
точки для здійснення торгівлі промисловими товарами для мисливства 
та рибалки у власному приміщенні загальною площею 26,7 кв.м. по вул. 
Комарова, 33-а  м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
 понеділок - неділя з 900 до 1700, 
          без вихідних. 

4. Дати дозвіл приватному підприємцю Особі, 4 на відкриття торгової 
точки для здійснення торгівлі продуктами харчування та напоями у 
орендованому приміщенні загальною площею 30.0 кв. м. по вул. 
Ковпака, 17 м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
 понеділок - неділя з 800 до 2200, 
          без вихідних. 



5. Встановити термін дії дозволу на торгівлю до 28.08.2014 року та 
попередити приватних підприємців  про зміст п. 5 цього рішення.  

6. Суб'єкти господарської діяльності повинні 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. 

7. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до торгових точок територію  
належним освітленням і двома урнами для сміття біля кожної торгової 
точки. 

8. Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил благоустрою 
міста. 
 

 
Міський голова        А.В. Повар 
 

 
 

Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 161 

від 28 серпня  2014 року 
Про затвердження  
розпоряджень  
міського голови 
 

 
 Розглянувши розпорядження, що видавалися міським головою у 
зв’язку з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити розпорядження міського голови: 
-  № 140 від 15.08.2014 року «Про надання дозволу на проведення 

дискотеки»; 
- № 146 від 20.08.2014 року «Про надання дозволу на відкриття торгової 

точки»; 
- № 147 від 22.08.2014 року «Про надання дозволу на проведення заходів з 

нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України»; 
- № 148 від 22.08.2014 року «Про надання матеріальної допомоги». 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 159 

 
від 09 вересня  2014 року 

Про надання 
матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, виконком міської 
ради 
ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу, по 500 (п’ятсот) грн. кожному, сім’ям, 
чоловіки та діти яких були  мобілізовані до Збройних Сил України:   

1.1. Особі, 1, – чоловік Особа, 2, 1975 р.н.; 
1.2. Особі, 3 – чоловік Особа, 4, 1980 р.н.; 
2. Надати матеріальну допомогу учаснику АТО  - Особі, 5 на лікування та 

підготовку житла до зимового періоду в сумі 1000,00 грн. 
3. Надати матеріальну допомогу Особі, 6 на лікування сина Особи, 7, 2009 

р.н. в китайській клініці м. Харбін у сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 
4. Надати матеріальну допомогу Особі, 8 на лікування, у зв’язку з 

погіршенням стану здоров’я, в сумі 300,00 грн. 
5. Надати матеріальну допомогу Особі, 9 на лікування у Житомирському 

онкоцентрі в сумі 500,00 грн. 

6. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. 
виділити кошти в сумі 3300,00 (три тисячі триста)  грн. з місцевого 
бюджету в межах кошторисних призначень на 2014 рік. 
 
 
          Міський голова                                           А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 16 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 176 

 
від 09 вересня  2014 року 

Про надання дозволу на будівництво 
добудову та перебудову житлових 
будинків, господарських будівель та 
споруд 
 
 
 Розглянувши заяву Особіи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, відповідні 
документи, керуючись ст. 31    Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на реконструкцію житлового будинку по вул. Адреса, 
1. 
 

2. Громадянину: 
-   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» - 16 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 177 

 
від 09 вересня  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:  

1. Особі, 1 на підключення до централізованого водопостачання будинку 
№ 1 по вул. Адреса; 

2. Особі, 2 на підключення до централізованого водопостачання  
квартири  № 2 у будинку 2  по вул. Адреса; 

3. Дирекції ПАТ «Олевський хлібозавод»  на підключення до 
централізованого водопостачання будинку 1-а по вул. Промисловій. 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 178 

 
від 09 вересня  2014 року 

Про надання дозволу на  
встановлення тимчасової  
споруди 

 
 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1,  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. 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; 
-  у місячний термін заключити 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 двома урнами для сміття  
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        А.В. Повар 
 
 
Голосували «За» - 16 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 179 

від 09 вересня  2014 року 
Про виконання вимог паспорту 
прив’язки тимчасових споруд для 
провадження підприємницької  
діяльності 

         Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців про виконання вимог 
паспортів прив’язки тимчасових споруд 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 тимчасову  споруду  по вул. Адреса, 1,  згідно 
вимог паспорта прив’язки тимчасових споруд  для провадження 
підприємницької діяльності від 24.03.2014  року № 7 виданого Особі, 1. 
2. Ввести  в експлуатацію тимчасову  споруду  по вул. Адреса, 2,   згідно 
вимог паспорта прив’язки тимчасових споруд  для провадження 
підприємницької діяльності від 04.03.2014   року № 7 виданого Особі, 2. 
3. Термін розміщення  тимчасових  споруд   для здійснення підприємницької           
діяльності по вулицях - 5 (п'ять) років з дня введення в експлуатацію. 
4.  ФОП : 
-дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку розміщення  
тимчасової споруди  для провадження підприємницької діяльності в м. 
Олевськ; 
-  здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди. 
5. 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» - 16 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 157 

від 09 вересня  2014 року 
 

Про розгляд колективної заяви 
жителів будинку № 1 по вулиці 
Володимирській 
 
 
 Розглянувши колективне звернення жителів будинку № 1 по вул. 
Володимирській щодо надання дозволу на встановлення дитячого ігрового 
майданчику на прибудинковій території, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Надати дозвіл жителям будинку № 1 по вулиці Володимирській на 

встановлення дитячого ігрового майданчику на прибудинковій території 
будинку № 1 по вул. Володимирській, згідно схеми. 

2. Жителям будинку, які будуть проводити встановлення ігрового дитячого 
майданчику, дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні робіт  
та всіх технічних норм при встановленні ігрового майданчику. 

 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 180 

від 09 вересня  2014 року 
 

Про розгляд листа директора 
Олевської ЗОШ № 2  
Бочковського С.В. 
 

Розглянувши лист директора загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 
Бочковського С.В. щодо проведення місячника «Увага, діти на дорозі»,  
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Організувати роботу по нанесенню та встановленню дорожніх знаків в 

районі  вулиці Герцена. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 
 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 163 

від 09 вересня  2014 року 
 
Про роботу громадських формувань  
по охороні громадського порядку  
м. Олевська  
 
 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. 
щодо роботи громадських формувань по охороні громадського порядку м. 
Олевська, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. взяти до відома. 
2. Рекомендувати Олевському РВ УМВС України в Житомирській області 

прийняти заходи по активізації  роботи громадських формувань щодо 
охорони громадського порядку м. Олевська.  

 

 

Міський голова                                                                       А.В. Повар 

 
 
 
Голосували «За» - 16 


