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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 № 76 

від 29.06.2017 року 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день 

смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості 

не перебували, відповідні документи, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 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 одноразову матеріальну допомогу: 

1. Особі, 1, проживає в с. Лопатичі по вул. Адреса, 6-а, на лікування в 

сумі 500,00 грн. 

2. Особі, 2 проживає в с. Лопатичі по вул. Адреса, 19-а, на вирішення 

матеріально-побутових питань в сумі 500,00 грн. 

3. Особі, 3 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 29, на проведення 

капітального ремонту будинку дитини-сироти в сумі 2000,00 грн. 

4. Особі, 4 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 9, на лікування в сумі 

500,00 грн. 

5. Особі, 5 проживає в с. Хочине по вул. Адреса, 4, на лікування в сумі 

1000,00 грн. 

6. Особі, 6 проживає в с.Корощино по вул. Адреса, 9, у зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем в сумі 500,00 грн. 

7. Особі, 7 проживає в с. Лопатичі по вул. Адреса, 131 на лікування в сумі 

500,00, грн. 

8. Особі, 8 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 38, кв. 2, на лікування в 

сумі 500,00 грн. 

9. Особі, 9 проживає в с. Соснівка по вул. Адреса, 22, у зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем в сумі 500,00 грн. 



10. Особі, 10 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 26, на лікування в сумі 

500,00 грн. 

11. Особі, 11 проживає  в с. Лопатичі по вул. Адреса, 55, на лікування в 

сумі 500,00 грн. 

12. Особі, 12 проживає в с. Рудня-Хочинська по вул. Адреса, 68, на 

лікування в сумі 500,00 грн. 

13. Особі, 13 проживає в с. Журжевичі по вул. Адреса, 2-а, на лікування в 

сумі 500,00 грн. 

14. Особі, 14  проживає по вул. Адреса, 30, кв. 2, у зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем в сумі 500,00 грн. 

15.  Особі, 15  проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 51-а, кв. 26, на 

лікування в сумі 1000,00 грн. 

16.  Особі, 16  проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 4, кв. 75, на 

лікування в сумі 1000,00 грн. 

17.  Особі, 17 проживає в с . Рудня-Бистра по вул. Адреса, 5, на лікування в 

сумі 1000,00 грн. 

18.  Особі, 18  проживає в с. Жубровичі по вул. Адреса, 5, на лікування в 

сумі 1000,00 грн. 

19. Особі, 19 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 1, на лікування в 

сумі 1000,00 грн. 

20. Особі, 20 проживає в с. Покровське по вул. Адреса, 7-а, на лікування 

чоловіка в сумі 1000,00 грн. 

21. Особі, 21 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 1, на лікування в сумі 

1000,00 грн. 

22. Особі, 22 проживає в с. Копище по вул. Адреса, 14-б, на ремонт 

будинку в сумі 1000,00 грн. 

23. Особі, 23 проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса й, 47, на лікування в 

сумі 200,00 грн. 

24.  Особі, 24  проживає по вул. Адреса, 8, кв. 2, на лікування в сумі 500,00 

грн. 

25. Особі, 25 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 82 , кв. 12, на 

лікування в сумі 300,00 грн. 

26. Особі, 26 проживає в с. Покровське по вул. Адреса, 42, на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

27. Особі, 27 проживає в смт Дружба по вул. Адреса, 1, кв. 10, на ремонт 

квартири в сумі 300,00 грн. 

28.  Особі, 28 проживає в с. Тепениця по вул. Адреса, 24, на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

29. Особі, 29 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 20, кв. 9, на поховання 

батька в сумі 300,00 грн. 

30. Особі, 30 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 10-а, на лікування в 

сумі 500,00. 

31. Особі, 31 проживає в с. Покровське по вул. Адреса, 45, на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

32. Особі, 32 проживає в с. Бацево по вул. Адреса, 12, на поховання  в сумі 

300,00 грн. 



33.  Особі, 33 проживає в с. Замисловичі по вул. Адреса, 11, на поховання 

брата в сумі 300,00 грн. 

34. Особі, 34 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 84/10, на поховання 

племінника в сумі 300,00 грн. 

35. Особі, 35 проживає в с. Зольня по вул. Адреса, 12-а, на поховання 

чоловіка в сумі 300,00 грн. 

36. Особі, 36 проживає в с. Стовпинка по вул. Адреса, 8, на поховання 

чоловіка в сумі 300,00 грн. 

37. Особі, 37 проживає в с. Корощино по вул. Адреса, 13, на поховання 

дружини в сумі 300,00 грн. 

38. Особі, 38 проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса, 14, на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

39. Особі, 39 проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 87-а, на поховання 

племінника в сумі 300,00 грн. 

40. Особі, 40 проживає в с. Копище по вул. Адреса, на лікування в сумі 

300,00 грн. 

41. Особі, 41 проживає в смт Новоозерянка по вул. Адреса, 8 на лікування 

в сумі 300,00 грн. 

42. Особі, 42 проживає в с. Замисловичі по вул. Адреса, 50 на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

43. Особі, 43 проживає в м. Олевьск по вул. Адреса, 3, кв. 16 на лікування 

в сумі 300,00 грн. 

44. Особі, 44 проживає в с. Варварівка по вул. Адреса, 22, на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

45. Особі, 45  проживає в с. Кам’янка по вул. Адреса й, 95, на лікування в 

сумі 300,00 грн. 

46. Особі, 46 проживає в с. Кам'янка по вул. Адреса, 53 на лікування в сумі 

500,00 грн. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 24600,00 (двадцять чотири тисячі шістсот) 

грн. з місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2017 рік. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

       Голосували «За» -  29 

 

 

 

 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 77 

від 29.06.2017 року 

Про затвердження 

розпоряджень міського голови 

 

 

Розглянувши розпорядження міського голови від 12.06.2017 №171 

«Про нагородження  донорів Олевської ОТГ»,  від 12.06.2017 №172  «Про 

преміювання медичних працівників», від 12.06.2017 №173 «Про відзначення  

медичних працівників», що видавалися у період між виконкомами у зв’язку з 

виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 12.06.2017 №171 «Про нагородження  донорів Олевської ОТГ»; 

- від 12.06.2017 №172  «Про преміювання медичних працівників»; 

- від 12.06.2017 №173 «Про відзначення медичних працівників». 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
 

 

       Голосували «За» -  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 12.06.2017 №171  

Про нагородження   

донорів Олевської ОТГ  

 

 З нагоди відзначення Всесвітнього дня донора:  

 

1. Відзначити  грамотами та грошовими винагородами по 100 (сто) 

гривень наступних донорів Олевської ОТГ: 

1.1. Ушко Володимир Іванович (98 кроводач) 

1.2. Сорока Василь Васильович (62 кроводачі)  

1.3. Мрочко Михайло Михайлович (45 кроводач) 

1.4. Петров Володимир Володимирович (47 кроводач) 

1.5. Федорчук Ольга Матвіївна (40 кроводач) 

1.6. Васильчук Віктор Антонович (43 кроводачі) 

1.7. Яроменко Ірина Олексіївна (15 кроводач)  

2. Заввідділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти  в сумі 700,00 грн. (сімсот гривень) грн. за 

рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 
 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 12.06.2017 №172  

Про преміювання 

медичних працівників  

 

 З нагоди відзначення Дня медичного працівника:  

 

1. Нагородити грошовими преміями медичних працівників дитячих 

навчальних закладів та центрів розвитку дитини Олевської ОТГ, а 

саме: 

1. Ямбашева Валентина Іванівна (200 грн) 

2. Шапошникова Юлія Вікторівна (100 грн)  

3. Коц Неля Амвросіївна (200 грн) 

4. Резніченко Ніна Іванівна (200 грн) 

5. Хомутовська Ніна Михайлівна (200 грн) 

6. Гончар Ніна Василівна (200грн) 

7. Островська Юлія Петрівна (100 грн) 

8. Назарчук Ольга Андріївна (100 грн) 

9. Ніколайчук Людмила Анатоліївна (100 грн) 

10. Вербицька Світлана Михайлівна (200 грн) 

11. Пекарська Ірина Василівна (200 грн) 

12. Дрогальчук Аліна Валеріївна (100 грн) 

13. Нідєльська Людмила Борисівна (100 грн) 

14. Кльоц Світлана Миколаївна (100 грн).   

2. Заввідділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти  в сумі 2100,00 грн. (дві тисячі сто гривень) за 

рахунок кошторисних призначень. 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження 

виконавчого комітету міської ради. 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 12.06.2017 №173  

Про відзначення 

медичних працівників  

 

 З нагоди відзначення Дня медичного працівника:  

 

1. Відзначити грошовими винагородами та почесними грамотами 

медичних працівників «Олевського районного центру первинної 

медико-санітарної допомоги» та «Олевської центральної районної 

лікарні» у сумі 200 (двісті) гривень кожному, а саме: 

1) Кондратюк Наталія Михайлівна – лікар-терапевт Олевського 

Центру ПМСД 

2) Осипчук Тетяна Василівна – завідувач амбулаторії ЗПСМ 

с.Зольня  

3) Ветлянчук Олена Петрівна – медична сестра амбулаторії 

ЗПСМ с.Жубровичі 

4) Дробуш Віталій Павлович – лікар-травматолог 

5) Бовкун Катерина Володимирівна – сестра-господиня 

поліклінічного відділення 

6) Михайленко Віктор Матвійович – лікар-хірург 

7) Ласкава Ніна Іванівна – фельдшер амбулаторії ЗПСМ 

с.Кам’янка  

2. Заввідділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти  в сумі 1400,00 грн. (одна тисяча чотириста 

гривень) за рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 78 

від 29.06.2017 року 

Про затвердження Положення про 

комісію по розгляду питань соціального 

обслуговування громадян, які мають право 

перебувати у відділеннях територіального 

центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)  

Олевської міської ради та її складу 

 

 З метою покращення соціального захисту  громадян, які перебувають в 

складних життєвих обставинах (осіб похилого віку, інвалідів, хворих, 

безпритульних і т.д.) та не мають можливості самостійно їх подолати, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 

1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», Положенням комунальної 

установи територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Олевської міської ради та Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про комісію по розгляду питань соціального 

обслуговування громадян, які мають право перебувати у відділеннях 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), додаток 1. 

2. Затвердити склад комісії по розгляду питань соціального 

обслуговування громадян, які мають право перебувати у відділеннях 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), додаток 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

       Голосували «За» -  29 

 

 



           Додаток 1 

 

Положення 

про комісію по розгляду питань соціального обслуговування громадян, 

які мають право перебувати у відділеннях територіального центру 

соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Олевської 

міської ради 

 

І.  Загальні  положення 

1.1. Комісія з розгляду питань соціального обслуговування громадян, які 

мають право перебувати у відділеннях територіального центру соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг) Олевської міської ради – далі 

Комісія створюється головою міської ради. Персональний склад комісії 

затверджується рішенням міського голови. 

1.2. Комісія здійснює свою діяльність на основі Конституції України, законів 

України, постанов КМУ, рішень міського голови та даного Положення. 

1.3. Комісія взаємодіє з органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, та іншими підприємствами, установами і 

організаціями для вирішення питань що стосуються її компетенції. 

ІІ.  Повноваження комісії 

2.1.  Комісія, у виняткових випадках, приймає рішення про звільнення чи не 

звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 

в структурних підрозділах територіального центру. 

2.2.  Комісія, у виняткових випадках, приймає рішення щодо тимчасового 

поселення в стаціонарне відділення територіального центру на період до 

чотирьох місяців осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах (осіб 

похилого віку, інвалідів, безпритульних і т.д.) що не мають можливості 

самостійно їх подолати, та вирішує питання про фінансове забезпечення 

підопічних, що тимчасово перебувають в стаціонарному відділенні. 

2.3. Комісія має право : 

з дотриманням вимог ст..23 ЗУ,,Про інформацію,, отримувати необхідні 

документи від громадян, які претендують на повне або часткове звільнення 

від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в 

структурних підрозділах територіального центру; 

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, районних організацій, підприємств і 

установ інформацію, необхідну для її роботи; 

проводити перевірку достовірності поданих документів. 

Рішення Комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій. 

ІІІ.  Організація роботи 

3.1.   Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби за 

рішенням голови Комісії або його заступника. Засідання Комісії вважається 

правомірним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Комісії. 



3.2.  Рішення Комісії оформлюються протоколом , який підписується всіма 

членами комісії. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів 

членів Комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови Комісії. 

3.3.  Організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на 

територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних 

послуг) Олевської міської ради. 

 

 

 

    Директор територіального центру                                           Хоречко Л.В. 

 

 

       Голосували «За» -  29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Додаток  2 

 

Склад комісії 

по розгляду питань соціального обслуговування громадян, які мають 

право перебувати у відділенні територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Олевської міської ради 

 

Голова комісії: Осипчук Я.М. –  заступник голови міської ради. 

Заступник голови комісії:  Атанов М.О. –  депутат міської ради (за згодою) 

Секретар: Хоречко Л.В. – директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Олевської міської ради. 

 

Члени комісії:  

Демкович П.Т. – депутат міської ради, головний лікар вторинної медичної 

допомоги (за згодою) 

Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської міської ради 

Коц В.В. – депутат Олевської міської ради (за згодою) 

Вербельчук Р.В. – депутат Олевської міської ради (за згодою).  

 

 

 

       Директор територіального центру                                     Хоречко Л.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 79 

від 29.06.2017 року 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 26.06.2017 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Особи, 1, 

1990 року народження відносно її малолітнього 

 сина Особи, 2,  

2014 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 26.06.2017 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, 15.08.1990 року народження відносно її малолітнього сина Особи, 

2, 27.11.2014 року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради 

від 26.06.2017 року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про охорону дитинства», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 26.06.2017 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, 1990 року народження, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 

міської ради Скумін Н.А. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

       Голосували «За» -  29 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 80 

від 29.06.2017 року 

Про надання дозволу на  

встановлення барних стільців 

 

Розглянувши заяву ФОП Ковальчука Назара Володимировича, 

проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 36, кв. 2, надані документи, керуючись 

ст. 31 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради   

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу  на 

встановлення 4-ох барних стільців біля торгової точки CoffeMallKa, на 

площі Соборній, на весняно-осінній період за власний рахунок. 

2. ФОП Ковальчуку Н.В.: 

- заключити додаткову угоду на оренду  земельної ділянки в розмірі 

14 м.кв. 

- дотримуватись Правил благоустрою на прилеглій біля торгової 

точки CoffeMallKa території.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

   Голосували «За» -  21 

      «Проти» - 3 

                «Утримались» - 5 

 

 

 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 81 

від 29.06.2017 року 

Про розгляд заяви  

Гоутлойб Євгенії Леонідівни 

 

 Розглянувши заяву Гоутлойб Євгенії Леонідівни, проживає в м. Москва 

Російської Федерації, щодо надання статусу пам’ятки місцевого значення 

сімейному захороненню по вул. Першотравневій в м. Олевську, надані 

документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про поховання та похоронну справу»,Порядком 

обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого Наказом Міністерства 

культури № 158 від 11.03.2013 року, Порядком визначення категорій 

пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 року № 1760, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Замовити, на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією, розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) 

для іншого історико-культурного призначення (код КВЦПЗ 08.03) місця 

поховання по вул. Першотравневій (біля водонапірної вежі) та подати на 

затвердження сесії міської ради. 

2. Головному спеціалісту управління економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності міської ради Халімончуку Ю.В. 

підготувати матеріали натурних обстежень, історико-архівних і 

бібліографічних досліджень, фотофіксації, короткої історичної довідки, акта 

технічного стану місця поховання та подати на розгляд науково-методичної 

ради з питань охорони культурної спадщини Житомирської обласної 

державної адміністрації для оцінки місця захоронення критеріям пам’ятки 

місцевого значення.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

   Голосували «За» -  29 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1760-2001-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1760-2001-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1760-2001-%D0%BF


   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 82 

від 29.06.2017 року 

Про затвердження графіку 

роботи торгової точки 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Кривого Віталія 

Миколайовича, проживає по вул. Адреса, 28-а в с. Жубровичі, відповідні 

документи, керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити графік роботи торгової точки для здійснення роздрібної 

торгівлі ветеринарними медичними препаратами  фізичній особі-

підприємцю Кривому В.М.  у орендованому приміщенні загальною 

площею 37.5  кв.м. по вул. Житомирській, 48 в с. Зубковичі: 

                      понеділок - субота з 08
00

 до 14
00

, 

                                 неділя - вихідний           

2. ФОП Кривому В.М.  забезпечити інформування споживачів про роздрібні 

ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на 

зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок 

позначення роздрібних цін на товари народного споживання в 

підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, 

затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і 

торгівлі України від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 20.01.97 за N 4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП Крового В.М. забезпечити прилеглу до торгових точок 

територію  належним освітлення і двома урнами для сміття. 

4. Попередити   ФОП Кривого В.М.  про відповідальність за порушення 

Правил благоустрою території громади. 
 
 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

   Голосували «За» -  29 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 83 

від 29.06.2017 року 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам міста 

 

 Розглянувши заяви гр. Хильчука Олександра Миколайовича, проживає  

по вул. Адреса, 4 в с. Перга, гр. Шарлай Олени Леонідівни, проживає по вул. 

Адреса, 92 кв. 29 в  с. Варварівка, 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 житловий будинок по вул. 

Адреса, 4 в с. Перга  загальною площею 69,8  м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду, в рівних долях сім'ї Хильчука 

Олександра Миколайовича , яка складається з 2-х чоловік: 

Хильчук Олександр Миколайович – заявник; 

Хильчук Людмила Романівна – дружина.  

2. Передати у приватну власність громадян житлову квартиру № 29 по 

вул. Адреса, 92 в с. Варварівка  загальною площею 39.4 м.кв., що 

належить до комунального житлового фонду, в рівних долях сім'ї 

Шарлай Олени Леонідівні, яка складається з 2-х чоловік: 

Шарлай Олена Леонідівна – заявник; 

Раленко Вікторія Миколаївна – дочка. 

3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати 

свідоцтво про право власності на житло. 

 

  

 

Міський голова                                                                           О.В. Омельчук 

 

   Голосували «За» -  29 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 84 

від 29.06.2017 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяви та відповідні документи Кравчука Сергія 

Миколайовича, проживає в с. Стовпинка по вул. Адреса, 2-в, Хомутовської 

Людмили Миколаївни, опікуна дитини-сироти Михайленка Владислава 

Васильовича,  Лупаїни Олександра Михайловича, проживає в м. Олевськ по 

вул. Адреса, 64-а, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу, виконком 

міської ради 

 

ВИРІШИВ:  1. Взяти на квартирний облік Кравчука Сергія Миколайовича, 

1992 р.н. та внести в списки на отримання житла до  першочергової черги, як 

учасника бойових дій. 

2. Взяти на квартирний облік Лупаїну Олександра Михайловича, 1979 р.н. та 

внести в списки на отримання житла до  першочергової черги, як учасника 

бойових дій. 

3. Взяти на квартирний облік Михайленка Владислава Васильовича, 27.11. 

2000 р.н. та внести в списки на отримання житла до позачергової черги та   

внести до обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують 

поліпшення  житлових умов, як дитину сироту та дитину позбавлену 

батьківського піклування. 

 

 

 

Міський голова                                                               О.В. Омельчук 

 

   Голосували «За» -  29 

 

 

 

 

 



   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 85 

від 29.06.2017 року 

Про присвоєння та зміну 

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви Баланчука Олега Вікторовича, проживає по вул. 

Адреса, 26 в  м. Олевську, Філімончук Олени Антонівни, проживає по вул. І 

Адреса, 31 в м. Олевську, Ничипорчука Руслана Кириловича та Ничипорчука 

Валентина Кириловича, проживають по вул. Адреса, 19 в м. Олевську, 

Невойт Нелі Михайлівни та Вжесинської Антоніни Леонтіївни, проживають 

по вул. Адреса, 1 в м. Олевську, Кочин Віти Іванівни, проживає по вул. 

Адреса, 10, кв. 12 в  смт Новоозерянка, Кравчука Миколи Павловича, 

проживає по пров. Адреса, 3 в с. Жубровичі, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити  адресний номер  житловому будинку № 26 по вул. 

Промисловій  в м. Олевську на вул. Адреса, 26, кв. 1, що знаходиться у 

власності Баланчука Олега Вікторовича та на вул. Адреса, 26, кв. 2, що 

знаходиться у власності Козловця Володимира Адамовича.  

2. Присвоїти адресний номер земельній ділянці в смт Новоозерянка, 

кадастровий номер 1824456000:05:002:0004,  –  вул. Адреса, 3-а, що 

знаходиться у власності Кочин Віти Іванівни та  земельній ділянці в 

смт Новоозерянка,  кадастровий номер 1824456000:05:002:0005, –  вул. 

Адреса, 3-б, що знаходиться у власності Кочин Віти Іванівни. 

2.1. Вважати недійсним п.5 рішення № 69 виконавчого комітету міської 

ради від 31.05.2017 року «Про присвоєння та зміну адресних 

номерів». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

Міський голова                                                         О.В. Омельчук 

 

 

 

   Голосували «За» -  29 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 86 

від 29.06.2017 року 

Про  встановлення тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення ТОВ «Олевське орендне  

підприємство теплових мереж» 

 

          Розглянувши подання адміністрації ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» та надані ними розрахунки планової 

собівартості щодо тарифів на комунальні послуги з водопостачання та 

водовідведення, керуючись ст.ст. 7, 31, 32 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», постановою Кабінету міністрів України від 

01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги», п.2 ст. 28 Закону України 

«Про  місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 

враховуючи всезагальне зростання цін на енергоносії, паливно-мастильні 

матеріали, підвищення мінімального рівня заробітної плати та з метою 

забезпечення економічного вирівнювання роботи ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж»  

тариф на послуги з централізованого водопостачання, а саме:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м
3  

– 35,10 грн.; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м
3 
– 37,75 грн.                  

- для споживачів ІІІ–ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м
3
 – 37,75 

грн. 

2.  Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж»  

тариф на послуги з централізованого водовідведення, а саме:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м
3
 –16,80 грн; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м
3
 –  18,59 грн;                 

-для споживачів ІІІ-ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м
3 

– 

18,59грн. 

3. Проводити з міського бюджету покриття амортизаційних витрат та витрат 

на виконання інвестиційної програми (розрахункового прибутку) Олевському 

орендному підприємству для споживачів І групи послуг централізованого 



водопостачання та водовідведення шляхом сплати їм робіт з відновлення та 

придбання основних засобів. 

4. Зобов’язати ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» 

проводити своєчасне коригування тарифу на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення при зміні окремих складових економічно 

обґрунтованих витрат, а саме: цін на енергоносії, паливно-мастильні 

матеріали та з підвищенням заробітної плати.  

5. З метою забезпечення стабілізації тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, адміністрації ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» знайти можливості щодо зниження 

собівартості надання послуг, щоквартально проводити аналіз фактичних 

витрат. 

6. Вважати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого  комітету від 

28.07.2016 року №143 «Про встановлення  тарифів на послуги з 

централізованого  водопостачання та водовідведення Олевському орендному 

підприємству теплових мереж». 

7. Розмістити  дане рішення на сайті Олевської міської ради. 

8. Даний тариф застосувати не менше, ніж за 15 днів з дня повідомлення про 

затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в 

мережі Інтернет  та на сайті Олевської міської ради olevsk-rada.gov.uа. 

9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В.  

  

 

Міський голова                                                 О.В. Омельчук 

Голосували «За» -  27 

 «Утримались» - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 87 

від 29.06.2017 року 

Про затвердження тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкової 

території, що надаються ТОВ «Олевське 

орендне підприємство теплових мереж» 
 

 

Розглянувши звернення та подані ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж» розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» від 01.06.2011 р. № 869, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надаються ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» (додаються). 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

від 05.08.2015року № 132 «Про встановлення тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».  

 

 

3. Зобов’язати ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» 

проводити своєчасне коригування тарифу на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій при зміні окремих 

складових економічно обґрунтованих витрат, а саме: цін на енергоносії, 

паливно-мастильні матеріали та з підвищенням заробітної плати.  

 

4. З метою забезпечення стабілізації тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, адміністрації ТОВ 

«Олевське орендне підприємство теплових мереж» знайти можливості 

щодо зниження собівартості надання послуг, щоквартально проводити 

аналіз фактичних витрат. 

 



5. Розмістити дане рішення на сайті Олевської міської ради. 

 

6. Даний тариф застосувати не менше, ніж за 15 днів з дня повідомлення 

про затвердження тарифів з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій в мережі Інтернет та на сайті Олевської 

міської ради olevsk-rada.gov.uа . 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В.  

 

 

 

Міський голова                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

         міської ради від  29.06.2017 р. № 87 

 

Побудникові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд  

та прибудинкових територій, що надаються ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» 
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Свято-Миколаївська 44а  1461,00 0,2541 0,7889 0,6902 0,8352 2,57 

Свято-Миколаївська 51а 1463,4 0,2575 0,7884 0,6918 0,8352 2,57 

Свято-Миколаївська 87а  1905,93 0,2442 0,7618 0,6774 0,8350 2,52 

Свято-Миколаївська 85а 920,4 0,1987 0,7728 0,6773 0,8356 2,48 

Інтернаціональна 36а 810,7 0,2461 0,8164 0,6774 0,8358 2,58 

Інтернаціональна 38а 837,6 0,2382 0,8047 0,6774 0,8357 2,56 

Інтернаціональна 32а 506,0 0,00 0,8413 0,6772 0,8365 2,36 

40 років Перемоги 2  1485,2 0,2649 0,7834 0,6916 0,8348 2,57 

40 років Перемоги 4 915,3 0,3027 0,7746 0,6774 0,8345 2,59 

40 років Перемоги 6 910,3 0,1522 0,7764 0,6773 0,8345 2,44 

40 років Перемоги 8 825,68 0,2148 0,8098 0,6710 0,8350 2,53 

40 років Перемоги 10 825,50 0,2215 0,8099 0,6711 0,8345 2,54 

Володимирська  1 1384,00 0,2162 0,8077 0,6928 0,8349 2,55 

Володимирська  4 4363,6 0,2273 0,7904 0,6870 0,8352 2,54 

Володимирська  6 3439,1 0,2111 0,7380 0,6826 0,8357 2,47 

Княгині Ольги 1 552,0 0,2409 0,8088 0,6699 0,8345 2,55 

Княгині Ольги 3 631,6 0,2895 0,7636 0,6688 0,8345 2,56 



грн./кв.м. з урахуванням ПДВ 

 

 

 

 

   Голосували «За» -  26 

  «Утримались» - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Княгині Ольги 22 617,23 0,00 0,00 0,6689 0,8345 1,50 

Герцена 20 622,6 0,3115 0,7682 0,00 0,00 1,08 

Привокзальна 3 627,54 0,1943 0,7657 0,00 0,00 0,96 

Енгельса 17 363,3 0,3508 0,7227 0,00 0,00 1,07 

Київська 18 618,9 0,2865 0,7701 0,00 0,00 1,06 

Київська 11 252,07 0,3298 0,00 0,00 0,00 0,33 

Промислова  68 292,2 0,00 0,00 0,6559 0,8391 1,49 

Промислова 70 479,5 0,00 0,8629 0,6638 0,8323 2,36 

Промислова 74 466,2 0,00 0,8747 0,6639 0,8325 2,37 

Покальчука 13 945,20 0,00 0,7644 0,6663 0,8322 2,26 


