
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 07.08.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Заступники міського голови     Я.М. Осипчук 

          С.В. Мельник 

 

Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабіченко О.М., Басюк Н.А., Дубченко 
Є.Є., Дударь І.П., Кайданович В.Й., Козловець Л.А., Корнійчук О.В., 

Кравченко М.В., Назарчук Н.В., Розе О.М., Рябой Є. М., Степанчук В.В., 
Талах І.В., Тимощук В.А., Шибецький В.П. 

 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1./148.  Про затвердження потреби у призначенні грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  з метою придбання 

житла. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження потреби у призначенні грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  з 

метою придбання житла. 
Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 19 

      / Рішення № 148 додається/ 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 



                                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

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

РІШЕННЯ № 148 

 

від 07.08.2019 року 

 

Про затвердження потреби у  

призначенні грошової компенсації 

за належні для отримання житлові  

приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа   

з метою придбання житла 

 

        Враховуючи протокол комісії  з визначення напрямів та об’єктів, на які у 

2019 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету від 07.08.2019 

року №1, на виконання пп.2 п.8 Порядку та Умов надання у 2019 році  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 року №877 ( в редакції постанови   КМУ від 26 червня 2019 

року №616), Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», керуючись пп.  2п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити потребу у призначені грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа  з метою придбання житла для 12 

(дванадцяти) таких осіб, на загальну суму 3 874 752,00 грн (три мільйони  

вісімсот сімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві гривні 00 коп.). 

(список додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Якова Миколайовича. 

                                                                              

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук  



   Список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  віком від 16 до 23 років, що 

перебувають на  квартирному обліку Олевської обєднаної територіальної громади для виплати грошової 

компенсації, з метою придбання житла, відповідно до Порядку та Умов надання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові 

Дата 
народжен-
ня 

Адреса проживання Дата та номер рішення 
виконкому постановки 
на квартирний облік 

Статус Сума для виплати 
грошової компенсації 
(грн.) 

1 Мангова Анастасія Сергіївна 12.12.1996 м.Олевськ 
вул.Гагаріна,15             
            

№277 від 27.12.2012р. 
Олевська м/р 

дитина-сирота 322 896,00 

2 Мосійчук Юлія Миколаївна 30.03.1997 м.Житомир 
вул.Шевченка,13                      

№66 від 24.04.2013р. 
Олевська м/р 

позбавлена 
батьківського 
піклування 

322 896,00 

3 Ренкас Сергій 
Олександрович 

01.01.1997 прож. Київська обл. 
Обухівський р-н 
с.Трипілля    
вул.Дружби,6     
 

№137 від 26.07.2013р. 
Олевська м/р, зміни 

№245 від 29.11.2013р. 
(01.01.2013р.)  

позбавлений 
батьківського 
піклування 

322 896,00 

4 Козловець Валерій 
Олексійович 

03.08.1997 Київська обл. 
смт.Володарка 
вул.Зарічна,102в     
 

№137 від 26.07.2013р. 
Олевська м/р 

дитина-сирота 322 896,00 

5 Логутов Дмитро Олегович 25.05.1997  Житомир, 
 вул.Огієнка,14              
      

№137 від 26.07.2013р. 
Олевська м/р 

дитина-сирота 322 896,00 

6 Гергелева Ганна Віталіївна 14.06.1997 Рівненська область  
Рокитнівський район 
с.Глинне 

№137 від 26.07.2013р. 
Олевська м/р 

позбавлена 
батьківського 
піклування 

322 896,00 



вул.Настахівська,104  

7 Гунькова Анжеліка 
Дмитрівна 

18.10.1997 м.Олевськ 
вул.Герцена,12                

№137 від 26.07.2013р. 
зміни №245 від 

29.11.2013р. Олевська 
м/р   (на позач. з 

18.10.2013р.) 

дитина-сирота 322 896,00 

8 Попко Михайло 
Володимирович 

21.11.1997  м.Житомир           
(будинок сімейного типу 
«Дяченко») 

№46 від 10.12.2013р. 
Покровська с/р 

позбавлений 
батьківського 
піклування 

322 896,00 

9 Куліш Денис Іванович 08.11.1997 Житомирська обл. 
Олевський р-н 
с.Сущани 
вул.Петровського,45  

№4  від 14.01.2014р. 
Сущанська с/р 

позбавлений 
батьківського 
піклування 

322 896,00 

10 Лук’янчук Альона 
Михайлівна 

29.07.1997 Житомирська обл. 
Олевський р-н 
с.Кишин 
вул.Першотравнева,6              

№16 від 18.03.2014р 
Кишинська с/р 

дитина-сирота 322 896,00 

11 Присяжнюк(Шніпко) Сніжана 
Адамівна- заявник     
Присяжнюк Назар 
Михайлович – син     
Присяжнюк Кирил 
Михайлович - син                        

18.04.1997 
01.10.2014 
01.07.2016 

Житомирська обл. 
Олевський р-н 
с.Болярка 
 вул.Зелена,20 

№23 від 28.04.2014р. 
Тепеницька с/р,  зміни 
№202 від 27.12.2017р. 

позбавлена 
батьківського 
піклування 

322 896,00 

12 Талах Аліна Олександрівна- 
заявник                              
Люшенко Артем 
Геннадійович- син          
Люшенко Нікіті 
Геннадійович- син 

08.02.1998 м.Олевськ 
пров.Партизанський,20       
( мати одиначка прож у 
опікуна-бабусі з батьком) 

№77 від 30.04.2014р. 
Олевська м/р, зміни 

№160 від 31.08.2016р., 
зміни №10 від 
26.01.2018р. 

позбавлена 
батьківського 
піклування 

322 896,00 

 Всього     3 874 752,00 

 


