
                                                              
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 23.07.2020 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Секретар ради        В.О. Шейко 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

 

Заступники міського голови     В.С. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

           
Члени виконкому: Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М.,Дударь І.П., 
Іванов А.Ю., Корнійчук О.В., Кравченко М.К.,  Буднік Н. П., Павленко 
О.М., Ратушинський В.О., Розе О.Р., Рябой Є.М., Степанчук В.В.,  Талах 

І.В., Хомутовський А.В., Хомутовська О.М. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /99. Про створення  комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 

році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 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.  

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

2. /100. Про затвердження протоколу засідання комісії з визначення напрямів 

та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано субвенцію з державного 

бюджету  

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 від 23.07.2020 року №1 



Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

3.  /101. Про затвердження Переліку заходів використання субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ: 1.  Про створення  комісії з визначення напрямів та об’єктів, 

на які у 2020 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 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.  

 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 99 додається/ 

 

Оголошено перерву на 15 хв.  для роботи комісії з визначення напрямів 

та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано субвенцію з державного 

бюджету 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.  

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження протоколу засідання комісії з визначення 

напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано субвенцію з 

державного бюджету 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 від 23.07.2020 року 

№1. 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 100 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Переліку заходів використання субвенції 

з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 
 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 21 

      / Рішення № 101 додається/ 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            РІШЕННЯ 

від  23.07.2020 року                                                                                       № 99 

Про створення  комісії з визначення напрямів  

та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано  

субвенцію з державного бюджету 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  

 

 З метою сприяння вирішенню питань щодо забезпечення житлом дітей-

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

числі дітей з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, 

керуючись       Порядком та умовами надання у 2020 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 КМУ від 15 листопада 2017 року №877 (в редакції Постанови 

КМУ від 01 червня 2020 року №515), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Створити комісію з  визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію з державного бюджету 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 

(надалі - Комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1. 

2. Затвердити положення про Комісію згідно з додатком 2. 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.07.2019 року №146 «Про 

створення комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 

субвенцію з державного бюджету» вважати таким, що втратило чинність. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення залишаю за собою. 



 

  Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК    



                                                           

                                                                                         Додаток 1 

                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                  Олевської міської ради 

                                                                                  від 23.07.2020 року №  99  

                                      

Склад 

Комісії з  визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію з державного бюджету 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 
                                                                              

 

Омельчук Олег Васильович 

міський голова Олевської міської ради                    

(голова комісії) 

 

 

Осипчук Яків Миколайович 

заступник міського голови Олевської міської 

ради (заступник голови комісії) 

 

Скумін Наталія Анатоліївна головний спеціаліст з питань захисту дітей 

виконавчого апарату Олевської міської ради 

(секретар комісії) 

Орищук Світлана Сергіївна директор КУ «Центр соціальних служб для   

сім’ї, дітей та молоді» Олевської міської ради 

виконавчого апарату міської ради 

 

Бабич Ірина Вікторівна 

головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату Олевської міської ради 

 

Ковальчук Олеся Олександрівна 

заступник начальника фінансового відділу 

виконавчого апарату  міської ради 

 

Кизилова Тетяна Миколаївна 

головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури, будівництва         виконавчого 

апарату міської ради 

Бородавко Ніна Анатоліївна 

 

спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення 

виконавчого апарату міської ради 

Орищук Галина Володимирівна 

 

начальник служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації (за згодою) 

Островська Ольга Григорівна начальник управління праці та соціального 

захисту населення Олевської 

райдержадміністрації (за згодою) 

 

 Керуючий справами  

 виконавчого апарату                                                                                  Юрій РУСИН 
                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                    

 

 



Додаток 2 

                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                  Олевської міської ради 

                                                                                  від   23.07.2020 року №   99 
                                                                                                        

Положення 

про Комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію з державного бюджету 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 

 

 1. Комісія з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію 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 (далі - Комісія), який утворюється виконавчим 

комітетом міської ради на період дії субвенції. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, в 

тому числі постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про 

Порядок та умови 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» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020р. № 515), цим Положенням. 

3. Головою Комісії є міський голова Олевської міської ради, заступником 

голови Комісії – заступник міського голови  Олевської міської ради. 

4. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів міської 

ради, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального 

будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, управління праці та соціального захисту населення, а також 

уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою). 

5. До повноважень Комісії належить формування потреби щодо спрямування 

субвенції на: 

- нове будівництво приміщень для розміщення малих групових 

будинків, житла для будинків сімейного типу, капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, 

яке перебуває в комунальні власності; 

- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для 

дітей; 



- виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної 

категорії осіб; 

- рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на 

вторинному ринку; 

- розроблення проектної документації на нове 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих 

будинків сімейного типу, нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків. 

- підготовка відповідних пропозицій; 

- уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде 

спрямовано субвенцію; 

- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа; 

- перевірка наявності документів про перебування дитини на 

квартирному обліку; 

- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або 

відчуження такого майна протягом останніх п’яти років; 

- з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, 

що зберігалось за нею; 

- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта 

оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 

- визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову 

компенсацію. 

6. Основною формою роботи Комісії є засідання. Рішення про проведення 

засідання приймає голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник. 

7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше, ніж дві третини її складу.  

8. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів і викладаються 

до протоколу, який підписується головою та членами Комісії, та подається  

для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж 

через 10 календарних днів з дня його прийняття. 

9. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 

10. На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій. 

11. Голова, його заступник, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі 

на громадських засадах. 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                       Юрій РУСИН  



                                            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ   

  

від   23.07.2020 року                                                                                    № 100 

        

Про затвердження протоколу засідання комісії  

з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році  

буде спрямовано субвенцію з державного бюджету  

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 від 23.07.2020 року №1  

 

        Враховуючи рішення виконавчого комітету від 23.07.2020 року №99       

«Про створення комісії з питань  визначення напрямів та об’єктів, на які у 

2020 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 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», на виконання п.10 Порядку та Умов надання у 2020 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 КМУ від 15 листопада 2017 року №877 ( в редакції постанови 

КМУ від 01 червня 2020 року №515), керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на 

які у 2020 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 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 від 23.07.2020р. №1, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

   Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК 



                                                              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 23.07.2020  року                                                                                          №101 

Про затвердження Переліку заходів 

використання субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів 

 

 На виконання п. 16 додатку до програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне використання природних ресурсів на 

2019-2021 роки», затвердженого рішенням XXXIX сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 18.04.2019 року №1040 «Про затвердження програми 

«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання 

природних ресурсів на 2019-2021 роки», керуючись ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно п. 6 розділу VI 

Кошторису витрат обласного фонду охорони навколишнього середовища на 

2020 рік, затвердженого рішенням XXXI сесії  Житомирської обласної ради 

VII скликання від 25.06.2020 № 1903 «Про внесення змін у рішення обласної 

ради від 18.12.2019 № 1730 «Про затвердження кошторису витрат обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік», зі 

змінами», рішенням LVI сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

14.07.2020 року № 1709 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», (06513000000) код 

бюджету, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Перелік заходів використання субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів КПКВК 2819740 обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, додається. 

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого апарату міської ради 

(О.Торгонський) визначити території для розміщення відходів та небезпечних 

хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

Міський голова                                                                                    Олег 

ОМЕЛЬЧУК 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.07.2020 № 101 

  

Перелік 

заходів використання субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів КПКВК 2819740 обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2020 рік 

 
№  
з/п 

Назва заходів 

 КЕКВ 2210  
1 Придбання бочок 
 КЕКВ 2240 

2 
Оплата послуг (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, 
видалення, знешкодження, захоронення) 

 КЕКВ 3110 

3 
Капітальні видатки (придбання контейнерів для зберігання небезпечних 
хімічних речовин) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету        Юрій РУСИН 

 
 


