
 
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 

 

 13.07.2021           м. Олевськ 

Присутні: 

Міський голова       Сергій Лисицький 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Володимир 

Дворецький 

 

Заступники міського голови     Василь Ковальчук 

             

          Юрій Данюк 

 

          Сергій Гончар 

 

Члени виконкому: Гілюк Євген, Бабич Лариса, Гергало Олександр, 

Загорулько Світлана, Кайданович Володимир, Ковальчук Тетяна, 

Кондратовець Олена, Кравченко Микола, Михайлець Михайло, Невойт 

Микола, Ратушинський Валентин, Талах Ігор, Хомутовська Ольга, 

Хомутовський Анатолій, Чорна Інна. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /153. Про затвердження складу комісії з надання 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

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

  

2. /154. Про затвердження протоколу засідання комісії з надання 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, підтримку малих групових 



будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021 року №1. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

3. /155. Про призначення Примака Миколи піклувальником неповнолітньої 

Петрової Ангеліни. 

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

 

4. /156. Про затвердження акту обстеження. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження складу комісії з надання 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, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 153 додається/ 

 

Оголошено перерву на 30 хв. для роботи комісії з надання 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, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження протоколу засідання комісії з надання 

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, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа від 

13.07.2021 року №1. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 



      / Рішення № 154 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про призначення Примака Миколи піклувальником 

неповнолітньої Петрової Ангеліни. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 155 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження акту обстеження. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 156 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   

13.07.2021                                  № 153 

 

Про затвердження складу комісії з надання 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, підтримку  

малих групових будинків та забезпечення житлом  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

 З метою сприяння вирішення 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 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 26 травня 2021 року № 615, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити положення та склад комісії з надання 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, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа (надалі - Комісія) та затвердити її 

склад згідно з додатком 1. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення залишаю за 

собою. 

 

 

Міський голова        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 13.07.2021 року №153 

 

Склад 

Комісії з надання 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, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 
 

ДАНЮК Юрій Михайлович 

заступник міського голови з 

гуманітарних питань та соціальної 

політики (голова комісії) 

 

СКУМІН Наталія Анатоліївна 

 

начальник служби у справах дітей 

Олевської міської ради (заступник 

голови комісії) 

 

ДРОГАЛЬЧУК Ольга Леонідівна 

головний спеціаліст сектору опіки та 

піклування служби у справах дітей 

Олевської міської ради (секретар 

комісії) 

 

КОВАЛЬЧУК Василь Юрійович 

Перший заступник міського голови з 

питань економічного розвитку, 

інвестицій та земельних відносин  

 

КРАВЧЕНКО Андрій Олександрович 

начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату Олевської міської 

ради 

 

КРИЖОВА Людмила Михайлівна 

 

начальник відділу державної реєстрації 

виконавчого апарату Олевської міської 

ради 

 

ОРИЩУК Світлана Сергіївна 

директор КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради виконавчого 

апарату міської ради 

 

ВЕРЕЩАКО Володимир 

Костянтинович 

начальник відділу містобудування, 

архітектури та будівництва виконавчого 

апарату Олевської міської ради 

 

КОВАЛЬЧУК Олеся Олександрівна 

 

головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління 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 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету 

Олевської міської ради 

від 13.07.2021 року №153 

Положення 

 про Комісію з надання 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 
 

1. Комісія з  надання 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, підтримку малих групових будинків та 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 26 травня 

2021 № 615 «ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» цим Положенням. 

3. Головою Комісії є заступник міського голови Олевської міської ради, 

заступником голови Комісії – начальник служби у справах дітей Олевської 

міської ради. 

4. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів з 

питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-

комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та 

архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального 

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

молоді/центру соціальних служб, а також уповноважені представники 

громадськості та інших установ (за згодою). 

5. До повноважень Комісії належить: 

1) формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають 

на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за 



наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності 

(у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для 

придбання житла; 

2) затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До 

загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову 

компенсацію за рахунок субвенції у попередньому році; 

3) погодження щодо: 

житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом 

дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у 

тому числі за рахунок грошової компенсації; 

нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, 

житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального 

ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу; 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію 

житла для дитячих будинків сімейного типу; 

4) проведення перевірки щодо: 

наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 

наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний 

облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа; 

наявності документів про перебування особи на квартирному обліку; 

документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 

11 цих Порядку та умов; 

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що 

придбавається. 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n88


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      Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

13.07.2021                                  № 154 

 

Про затвердження протоколу засідання 

комісії з надання 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, підтримку малих групових будинків та  

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

 батьківського піклування, осіб з їх числа 

від 13.07.2021 року №1 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 13.07.2021 року №153 

«Про створення комісії з надання 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

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

виконання п.10 Порядку та Умов надання 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 26 травня 2021 року №615, керуючись ст.30 Закону 

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

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання комісії з надання 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, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021р. №1, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Юрія Данюка. 

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   

13.07.2021                                  №155  

 

Про призначення ***** 

піклувальником неповнолітньої 

***** 

 

Розглянувши заяву *****, проживає по вул. *****, 5, с.Покровське, 

Коростенського району, Житомирської області, про призначення його 

піклувальником неповнолітньої *****, 19.01.2007 року народження, яка 

залишилась без піклування батьків та з метою забезпечення права дитини та 

влаштування в сімейні форми  виховання, на виконання статей 6, 11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 243, 244, 

246, 249 Сімейного кодексу України, пунктів 42, 44 Порядку впровадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Призначити громадянина *****, 26.08.1983 року народження 

піклувальником неповнолітньої *****, 19.01.2007 року народження. 

2. Встановити піклування над неповнолітньою *****, 19.01.2007 року 

народження, влаштувавши в сім’ю *****. 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і 

психічний розвиток ***** на *****. 

4. Відділу управління соціальної політики Коростенської районної 

державної  адміністрації №4 (Олевськ) здійснювати призначення та 

виплату державної соціальної допомоги на дитину в межах видатків, 

передбачених у Державному бюджеті України. 

5. 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 подавати службі у справах дітей 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 

дитиною гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь опікуна у 

вихованні дитини. 



6. Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

та КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської 

ради: 

 

1) забезпечити двічі на рік проведення медичного огляду дитини, а у разі 

потреби, взяти дитину на диспансерний облік, здійснювати постійний 

медичний нагляд і своєчасне лікування; 

 

2) щороку подавати інформацію про стан здоров’я дитини службі у справах 

дітей міської ради. 

 

7. Рекомендувати відділенню поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в 

Житомирській області щорічно подавати службі у справах дітей міської ради 

інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 

дитини, яка виховується в сім’ї опікуна, піклувальника. 

 

8. Службі у справах дітей міської ради: 

      1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в 

сім’ї опікуна, піклувальника; 

     2) щорічно готувати висновок про стан  утримання, навчання та виховання 

дитини в сім’ї опікуна, піклувальника. 

  

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради 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   

13.07.2021                                  №156 

 

Про затвердження акту 

обстеження 

 

 Розглянувши акт обстеження танцювального майданчика «Берізка» 

міського Будинку культури по вул. Свято-Миколаївській, 34 в м. Олевськ, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити акт обстеження танцювального майданчика «Берізка» 

міського Будинку культури по вул. Свято-Миколаївській, 34 в м. Олевськ, 

додається. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

  

 

 

  
 


