
 
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 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

 04.06.2021           м. Олевськ 

 

Присутні: 

 

Міський голова       Сергій Лисицький 

 

Секретар ради        Сергій Мельник 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Володимир 

Дворецький 

 

Заступники міського голови     Василь Ковальчук 

             

          Сергій Гончар 

 

Члени виконкому: Гілюк Євген, Бабич Лариса, Буднік Наталія, Гергало 

Олександр, Горпиніч Наталія, Загорулько Світлана, Кайданович Володимир, 

Ковальчук Тетяна, Кондратовець Олена, Корнійчук Олександр, Кравченко 

Микола, Куковякін В’ячеслав, Михайлець Михайло, Назарчук Надія, Невойт 

Микола, Ратушинський Валентин, Талах Ігор, Хомутовський Анатолій, 

Чорна Інна. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1./132. Про влаштування на виховання і спільне проживання  ****** 

в прийомну сім’ю Торгонських. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник служби у справах дітей 

 

2./133. Про надання статусу дитини-сироти. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник служби у справах дітей. 

 

3/134. Про затвердження фірмових бланків старостинських округів. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про влаштування на виховання і спільне проживання  ******  

в прийомну сім’ю Торгонських. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 132 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання статусу дитини-сироти. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 133 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження фірмових бланків старостинських округів. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 25 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 134 додається/ 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

04.06.2021                                  № 132 

 

Про влаштування на виховання  

і спільне проживання  ****** 

в прийомну сім’ю Торгонських 

 

Керуючись статтями 256-2, 256-3 Сімейного кодексу України, статтями 6, 

13, 22, 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання статей 6, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», відповідно до Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 565, на підставі заяви від 28 травня 2021 року прийомних батьків 

Торгонського  Олексія Івановича та Торгонської Альони Вікторівни про 

влаштування в сім’ю дитину-сироту,  ******, ****** року народження, 

враховуючи рекомендації КУ «Центру соціальних служб» Олевської міської 

ради  від 07 квітня 2021 року  № 177 «Про можливість поповнення прийомними 

дітьми прийомної сім‘ї Торгонських Олексія Івановича та Альони Вікторівни», 

висновок служби у справах дітей Олевської міської ради від 02 червня 2021 року 

№ 211 «Про можливість поповнення прийомної сім'ї Торгонських прийомною 

дитиною» та з метою поліпшення становища дитини, залишеної без піклування 

батьків, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Влаштувати з 04  червня 2021 року на виховання та спільне проживання в 

прийомну сім’ю Торгонських Олексія Івановича та Альони Вікторівни за 

адресою: пров. ******, 12, м. Олевськ  Коростенського району Житомирської 

області, дитину-сироту ******, ******року народження.  

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров'я,  фізичний і 

психічний розвиток прийомної дитини ******на прийомних батьків 

Торгонського Олексія Івановича та Торгонську Альону Вікторівну. 

3. Службі у справах дітей Олевської міської ради: 

  1) підготувати доповнення до договору про влаштування та спільне 

проживання дитини у прийомній сім'ї; 

 2) передати прийомним батькам повний пакет документів на дитину;  

  3) здійснювати  контроль за умовами проживання та виховання дитини;  

  4) щорічно до 01 липня  готувати звіт про стан виховання, утримання і 

розвитку дитини в прийомній сім’ї. 

   4. КУ «Центру соціальних служб» Олевської міської ради:   

 1) забезпечити  соціальне супроводження прийомної дитини в прийомній 



сім'ї Дорошенко В.С.,  надати комплекс послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування даної сім'ї; 

 2) щороку до 01 липня подавати службі у справах дітей Олевської міської 

ради інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї  у 

забезпеченні розвитку та виховання Дорошенко В.С. 

4. Рекомендувати відділенню № 4 (м. Олевськ) управління праці та 

соціального захисту населення Коростенської районної державної 

адміністрації здійснювати контроль щодо місячного перерахунку на 

особовий рахунок державної соціальної допомоги на прийомну дитину та 

грошового забезпечення прийомній матері  у межах видатків, передбачених 

у державному бюджеті. 

5. КНП «Олевська центральна  лікарня»,  КНП «Олевський центр первинної 

медичної  допомоги» Олевської міської ради: 

1) закріпити за прийомною дитиною дільничного лікаря та забезпечити двічі  

на рік медичний огляд дитини; 

2) подавати щороку до 01 липня  службі у справах дітей Олевської міської 

ради інформацію про зміни у стані здоров’я  прийомної дитини, 

проведені профілактичні щеплення, результати обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів, обстеження та лікування на 

вторинному та третинному рівні медичної допомоги, санаторно-курортне 

лікування, оздоровлення дитини, виконання батьками-вихователями 

зобов’язань щодо здоров’я дитини, її фізичного та морального розвитку, 

дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікаря. 

6. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради: 

 1) забезпечити право дитини на здобуття загальної середньої освіти, а у 

разі потреби - забезпечити індивідуальним навчанням; 

 2) щорічно до 01 грудня подавати службі у справах дітей  Олевської 

міської ради інформацію про рівень розвитку та знань дитини, наявність 

шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичність відвідування 

уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування 

дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомної матері у 

вихованні дитини. 

 7. Рекомендувати відділенню поліції №2 Коростенського РУП ГУНП  в 

Житомирській області  щорічно до 01 липня забезпечити надання дільничним 

інспектором поліції, який обслуговує м. Олевськ, службі у справах дітей 

Олевської міської ради, інформацію про кількість відвідувань прийомної 

сім’ї,  факти неналежної поведінки з боку прийомної дитини та прийомних 

батьків, відсутність (наявність) правопорушень, вжиті профілактичні заходи. 

8. Рекомендувати органу опіки та піклування Олевської міської  ради  при 

досягненні Дорошенко В.С. 18-ти річного віку забезпечити її 

впорядкованим житлом, а службі у справах дітей проконтролювати 

забезпеченість прийомної дитини житлом. 

  9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія. 

 

Міський голова                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

04.06.2021                                  № 133 

 

Про надання  

статусу дитини-сироти  
 

 

 Розглянувши пакет документів та подання служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 02 червня 2021 року № 215 «Про надання статусу 

дитини-сироти»,  керуючись статтями 5, 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», статті 34 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», пунктів 

3, 21, 22, 23, 35  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів   України   від 24 вересня 2008 року   № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Надати статус дитини-сироти ******, ******року народження.  

 

2. Службі у справах дітей міської ради проводити роботу по влаштуванню 

дитини до сімейних форм виховання. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія.  

    

 

Міський голова                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  

 

       

 

 

 

 

              



 
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
вул. Свято-Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирська область 11001 

 e-mail: ssdotgolevsk@ukr.net 

02.06.2021  №  215                                               

Голові Олевської міської ради 

Лисицькому С.І. 

 

  

      Подання 

про надання ****** статусу дитини-сироти  

 

 На підставі документів, які підтверджують набуття неповнолітньою 

******, 19 січня 2007 року народження, яка зареєстрована  за адресою:  вул. 

******, с.Покровське  Коростенського району Житомирської області, статусу 

дитини-сироти: свідоцтво про смерть матері   ****** серія І-ТП № 403039 від 

27 травня 2021 року,   видане Олевським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький);  повний витяг з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян  щодо  актового    запису    

про  народження  від  

27 травня 2021 № 00030929478, видане Олевським районним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький), 

керуючись статтею 5 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування»,  постановою  Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини»,  з метою соціально-правового захисту 

дитини, надання їй статусу дитини-сироти, забезпечення влаштування, прошу 

прийняти  рішення «Про надання статусу дитини-сироти».   

       

 

Начальник служби                   Наталія СКУМІН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

04.06.2021                                  №134 

 

Про затвердження фірмових 

бланків старостинських округів 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

інструкцією з діловодства, затвердженою розпорядженням міського голови, з 

метою належної організації роботи старост, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фірмові бланки старостинських округів Олевської міської 

територіальної громади згідно додатку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Дворецького Володимира. 

 

Міський голова           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 04.06.2021 року № 134 

 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________________________ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
вул. ____________________, б. , с._________________,   Коростенський район,  Житомирська область, індекс, 

тел./факс (_______)_____________, e-mail: _________________________ 
 

___________№________________ 

 

 

 

 

Наприклад: 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗУБКОВИЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі,   Коростенський район,  Житомирська область, 11043, 

  тел./факс (_______)_____________,  e-mail: Zubkov-sr@ukr.net 
 

___________№________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:Zubkov-sr@ukr.net

