
ПРОЄКТ 

       

                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

 

Про схвалення проєкту рішення  

міської ради «Про міський  бюджет 

Олевської міської територіальної  

громади на 2021 рік» 

  
       Відповідно до Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Схвалити проєкт рішення Олевської міської ради «Про міський бюджет 

Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік», що додаються. 

2. Внести проєкт рішення Олевської міської ради «Про міський бюджет 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» на розгляд 

і затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків. 

  
 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 24.12. 2020 року  
 

Про міський бюджет  

Олевської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2021 рік: 

1) Доходи міського бюджету у сумі 318 388 242 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 315 303 542 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 3 084 700 гривень, згідно з  

додатком 1 до рішення. 

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів міському бюджету відповідно 

до додатку 1.1.  

2) Видатки міського бюджету у сумі 314 785 416 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 311 016 429 гривень та 

видатки спеціального фонду міського бюджету – 3 768 987 гривень, згідно з  

додатком 3 до рішення. 

3) Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі                    4 287 

113  гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), 

згідно з додатком 2 до рішення. 

4)  Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в 

сумі 684 287 гривень (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 4 287 113  гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      3 602 826  

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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5) Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 500 

000 гривень, що становить 0,16 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом. 

6) Резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що 

становить 0,06 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2021 рік в розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення. 

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

рішення. 

4. Надати право виконавчому комітету міської ради, у разі затвердження 

міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському 

бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків міського 

бюджету, з наступним затвердженням міською радою.           

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами згідно з додатком 5 до рішення. 

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 4 833 576 гривень згідно з додатком 

6 до рішення. 

7. Установити, що до джерел формування загального фонду міського 

бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64
 
Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного 

кодексу України, у частині фінансування є надходження, визначені частиною 

1 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 2, 4, 4
1
, 6 частини 

1 статті 69
1
 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 

101 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України, та частини 2 статті 72 Бюджетного 

кодексу України. 

9.  Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей  69
1
, 101 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані 

до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного 

кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

10. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у 

сумі 6 304 945 гривень. 
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11. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України, захищеними видатками міського бюджету видатки загального 

фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

обслуговування державного (місцевого) боргу; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

12. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду 

здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного 

кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду. 

13.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати 

право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за 

рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без 

нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх 

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цього рішення; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету; 
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5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань; 

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів 

за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

7) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо 

приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до 

виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, 

забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу 

України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності 

працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату 

(включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 

матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах;  

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного 

виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  

забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами;  

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із 

заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати 

із заробітної плати;  

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників 

бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення 

обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;  

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 

детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою 

упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є 

першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, 

неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом 

останніх бюджетних років не виділялися кошти з міського бюджету; 

 12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо 

внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення 

їх дії. 

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію 

регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються 

міською радою. 

16. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Олевської 

міської ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на 
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банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і 

одержувачів коштів міського бюджету. 

17. Установити, що рішеннями міського голови, виконавчого органу ради 

можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) 

та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, 

визначеного у рішеннях міської ради. 

18. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 

розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і 

надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи 

резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення 

обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків 

(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з 

постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 

Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України.  

19. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

20. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною. 

21. Дане рішення підлягає оприлюдненню в газеті «Зорі над Убортю» 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про присвоєння індексу реєстрів 

для реєстрації нотаріальних дій 

в Радовельському старостинському окрузі 

Олевської міської ради Житомирської області 

 

У відповідності до вимог підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 38 та 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання вимог Закону України «Про нотаріат», пункту 2.12 наказу 

Міністерства юстиції України №3306/5 від 11.11.2011 «Про затвердження 

Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» та враховуючи п.3 рішення І-ї сесії Олевської міської ради 

VIII-го скликання від 08.12.2020 №21 «Про реорганізацію Радовельської 

сільської ради Олевського району Житомирської області шляхом приєднання 

до Олевської міської ради та утворення Радовельського старостинського 

округу Олевської міської територіальної громади Житомирської області», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти індекс реєстрів для реєстрації нотаріальних дій №21 за 

Радовельським старостинським округом Олевської міської ради 

Житомирської області.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Дворецького Володимира. 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про затвердження змін до фінансового 

плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первинної  

медичної допомоги» Олевської міської ради 

на IV квартал 2020 року   

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, 

наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 

№205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору 

економіки», статуту комунального некомерційного підприємства «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, та  з метою   

розвитку первинної медичної допомоги в Олевському районі, впровадженні 

системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, 

враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», виконком міської ради 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради на IV квартал 2020 року, що додаються. 

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік 

покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Олену Вишневську. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 



ПРОЄКТ 

                                             
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020 рік 
 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

підвищення ефективної роботи підприємств комунальної форми власності 

Олевської міської ради Житомирської області, керуючись ст. ст. 51, 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 

№205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору 

економіки», Статуту комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради», рішення ХХХІХ сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 18.04.2019 року № 1050 «Про 

реорганізацію, шляхом перетворення, комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» Олевської міської ради», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020 

рік, згідно з додатком. 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020 рік на головного лікаря Олега Казюка. 

 

Міський голова                                                                         Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ 

  



ПРОЄКТ 



ПРОЄКТ 

                                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про затвердження звіту по фінансовому плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради за ІІІ квартал 2020 року 
 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області, керуючись ст. ст. 51, 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення ХХХІХ сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 18.04.2019 року № 1050 «Про 

реорганізацію, шляхом перетворення, комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» Олевської міської ради», 

рішення XLIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 05.09.2019 року 

№ 1236 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт по фінансовому плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради за ІІІ 

квартал 2020 року (додається). 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради за ІІІ квартал 2020 року на головного лікаря Олега 

Казюка. 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій  ЛИСИЦЬКИЙ 

  



ПРОЄКТ 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2021 рік 
 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області, керуючись ст. ст. 51, 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення ХХХІХ сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 18.04.2019 року № 1050 «Про 

реорганізацію, шляхом перетворення, комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» Олевської міської ради», 

рішення XLIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 05.09.2019 року 

№ 1236 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2021 рік 

(додається). 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2021 рік на головного лікаря Олега Казюка. 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ 

  



ПРОЄКТ 



ПРОЄКТ 

                                                  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 03.04.2020 р. № 48 «Про скасування 

оплати за здійснення виїзної торгівлі в м. Олевську 

у період карантину, пов’язаного з епідемією 

вірусу COVID-19» 

  

 У зв’язку з необхідністю наповнення місцевого бюджету, відповідно до 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

ХХV сесії Олевської міської ради від 12.04.2018 р. № 554 «Про затвердження 

Порядку здійснення виїзної торгівлі і виставкової діяльності та оплати за її 

провадження», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету від 03.04.2020 р. № 48 

про скасування оплати фізичним особам-підприємцям за здійснення 

виїзної торгівлі у м. Олевську, а саме: після слів «пов’язаного з епідемією 

вірусу COVID-19» додати «до 31.12.2020 р.». 

2. Відновити оплату за здійснення виїзної торгівлі та виставкової діяльності з 

01.01.2021 року, після отримання погодження, згідно поданої заяви. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

  



ПРОЄКТ 

                                                   
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та надані документи громадян, керуючись 

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою 

Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, ст.36, 39,45,46 Житлового кодексу Української РСР, 

пп.2 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до особової справи ******, 1998 р.н., яка перебуває на 

квартирному обліку на позачерговій та соціальній чергах з 30.04.2014 року, 

як дитина позбавлена батьківського піклування, додавши до складу сім’ї 

доньку Горпиніч Дар’ю Олександрівну, 01.03.2017р.н  

2. Внести зміни до особової справи ******, 1974 р.н., який перебуває на 

квартирному обліку в списках на першочергове отримання житла з 

07.03.2002 року, змінивши статус заявника на учасника бойових дій в зоні 

проведення АТО.  

2.1. Виключити зі складу сім’ї дружину ****** та синів: ******, ******, 

відповідно до заяви заявника. 

3. Внести зміни до особової справи ******, 1975 р.н., який перебуває на 

квартирному обліку в списках на першочергове отримання житла, змінивши 

статус заявника з учасника бойових дій  на особу з інвалідністю III групи 

внаслідок війни та перевести на позачергову чергу. 

4. Внести зміни до особової справи ****** перебуває на квартирному бліку 

на позачергове отримання житла з 26.07.2013 року, змінивши прізвище 

****** на ******. 

5. Спеціалісту відділу житлово - комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни до особових справ  

та в списки осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому 

комітеті Олевської міської ради. 



ПРОЄКТ 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов   

 

Розглянувши  листи начальника Служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації Орищук Галини Володимирівни від 11.12.2020р. № 

842,843,844, керуючись пп.2 п.а) ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 36,46 Житлового кодексу України, ст.13 

Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти на квартирний облік ******, 14.10.2004 р.н., уродженця м.Олевськ 

та внести в списки на отримання житла за місцем народження до 

позачергової черги та  соціальної позачергової черги громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського 

піклування. 

2. Взяти на квартирний облік ******, 14.12.2004 р.н., уродженку с.Кам’янка 

та внести в списки на отримання житла за місцем народження до 

позачергової черги та соціальної позачергової черги громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського 

піклування. 

3. Взяти на квартирний облік ******, 04.10.2004 р.н., уродженку с.Жубровичі 

та внести в списки на отримання житла за місцем народження до 

позачергової черги та соціальної позачергової черги громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського 

піклування. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія ГОНЧАРА. 

  

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

 

На виконання розпорядження міського голови від 03.11.2020 року 

№227 «Про перереєстрацію громадян щодо впорядкування квартирної 

черги», взявши до уваги лист управління праці та соціального захисту 

населення від 29.10.2020р. №8644, лист Олевського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Житомирській області від 03.12.2020р. №845/21.11-23, 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно, керуючись п. 1, 5 ст.40 

Житлового Кодексу Української РСР, пп. 2 п. а) ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти ******, 1981 р.н. та її сім’ю, ******та її сім’ю, ******, 1960 р.н., 

з квартирного обліку на підставі документів, які свідчать про право 

власності на нерухоме майно, внаслідок чого відпали підстави для 

надання їм іншого жилого приміщення. 

2. Зняти з квартирного обліку особу з інвалідністю внаслідок війни, 

******, 1987   р.н., в зв’язку з отриманням грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення. 

3. Зняти з квартирного обліку ******, 1986 р.н. в зв’язку зі смертю. 

4.  Спеціалісту відділу житлово- комунального господарства та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни в 

списки осіб, які знаходяться на квартирному обліку  у виконавчому 

комітеті  Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гончара Сергія. 

  

 Міський голова                                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ      



ПРОЄКТ 

                                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    № 

 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

Розглянувши заяву та подані документи гр. ******, проживає по вул. 

******, 2а кв.13, смт.Дружба Олевської міської територіальної громади, 

******, проживає по вул. ******,8 кв.4, смт.Дружба Олевської міської 

територіальної громади, ******, проживає по вул. ******,14 кв.1, 

смт.Дружба Олевської міської територіальної громади, керуючись ст.40 

Житлового кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 ст.122 Житлового кодексу 

України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Видати ордер на вселення у житлову квартиру №1 по вул. ******,2, смт. 

Дружба Олевської міської територіальної громади, загальною площею 43,8 

кв.м., ******.  

 На квартирному обліку перебуває з 29.05.2020 року для отримання 

житла на загальних підставах. 

2. Видати ордер на вселення у житлову квартиру №13 по вул. ******,1, смт. 

Дружба Олевської міської територіальної громади, загальною площею 48,9 

кв.м., ******.  

 На квартирному обліку перебуває з 28.08.2020 року для отримання 

житла на загальних підставах. 

3. Видати ордер на вселення у житлову квартиру №14 по вул. ******,7, смт. 

Дружба, Олевської міської територіальної громади, загальною площею 45,8 

кв.м., ******та її сім’ї в складі: 

     -  ******2019 р.н.  

 На квартирному обліку перебувають з 28.08.2020 року на 

першочерговій черзі, як одинока мати. 

4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко видати ордери ******, ******, ****** на 

вселення у житлові квартири.  

5. Зняти з квартирного обліку  ******, ******, ****** та її сім’ю, як таких, 

що поліпшили свої житлові умови. 



ПРОЄКТ 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                          Сегрій ЛИСИЦЬКИЙ    



ПРОЄКТ 

                                               
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи гр. ******, проживає по 

вул. ******, буд.49 кв.13 м.Олевськ, Житомирської області, керуючись, ч.1 

ст.2, ст.8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність житлову квартиру №13 вул. ******, буд.49, 

м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 36,1 м.кв., що 

належить до комунального житлового фонду Олевської міської ради, 

громадянці ******, 1990 р.н. та її сім’ї в складі: 

  - ******, 2015 р.н. – син; 

  - ******, 2018 р.н. – син. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтво про право 

власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія ГОНЧАРА. 

 

 

 

Міський голова                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



ПРОЄКТ 

                                                   
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 

 

  Розглянувши заяву ТОВ «Олевський ОРС», що зареєстроване  по вул. 

******, 13 в м. Олевськ Житомирської області, керуючись Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

в м. Олевськ, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  від 21.10.2011 року № 244, Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про 

місцеве  самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 1. Надати дозвіл ТОВ «Олевський ОРС на розміщення 5 

тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, площею 

30 м. кв. кожна  на земельній ділянці по  вул. Центральна, 151  в с. Юрове 

Олевської міської територіальної громади, згідно схеми, додається. 

 2. Виконавцю робіт ТОВ «Олевський ОРС: 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої до тимчасової споруди; 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону  

України «Про відходи» та «Правил благоустрою території населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених  

рішенням ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 

р. № 918.  

3.У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Виконавцю робіт ТОВ «Олевський ОРС» у місячний термін заключити 

договір особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд. 

5. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності становить 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  



ПРОЄКТ 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

    Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

                                                         
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, 

30, м. Олевськ, гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, буд. 7, кв. 13, 

смт. Новоозерянка, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 

серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах», відповідно актів обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 15.12.2020 № 25, №26, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Олевській міській раді на зрізання аварійних, сухостійних і 

фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев на території 

населених пунктів Олевської міської ради: 

- 3 верб в м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївська, 28; 

- 1 клену в смт. Новоозерянка по вул. Соборній, 7 (біля 2-поверхового 

житлового будинку). 

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізані аварійні дерева  оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                         
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про присвоєння та  

зміну адресних номерів 

 

 Розглянувши заяву ******, проживає по вул. ******, 3 кв. 2 в м. 

Олевськ, клопотання від 02.10.2020 року № 64 в.о. старости Майданського 

старостинського округу Кравчук О.А., лист Олевської районної філії 

Житомирського обласного центру зайнятості, лист головного лікаря КНП 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, 

заяви ******, проживає по вул. ******, 9-А в с. Жубровичі Олевської міської 

територіальної громади, ******, проживає по вул. ******, 59 в м. Олевськ 

Житомирської області, ******, проживає по вул. ******, 14 в м. Олевськ 

Житомирської області, ******, що проживає по вул. ******, 8-А в м. Олевськ 

Житомирської області, керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради. 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти  адресний номер частині будівлі загальною площею 139,1м. кв.  

І пров. ******, 43, кв. 1 в м. Олевськ в зв’язку з поділом житлового 

будинку. 

2. Присвоїти  адресний номер частині   будівлі  загальною площею 55,7 м. 

кв. І пров. ******, 43, кв. 2 в м. Олевськ в зв’язку з поділом житлового 

будинку. 

3. Змінити адресний номер житлового будинку з вул. Євгенії Мачерет, 3  на 

вул. Євгенії Мачерет, 3-А в с. ******  Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка належить ******. 

4. Змінити адресний номер гаражу з бульвару Воїнів Афганців, 17-А  на 

бульвар Воїнів Афганців, 17-Б в м.Олевськ Житомирської області, яка 

належить Олевській районній філії Житомирського обласного центру 

зайнятості. 

5. Змінити адрес нежитлової будівлі АЗПСМ в с. Жубровичі вул. Шевченка 

14 Б на вул. Шевченка, 12 Б в с. Жубровичі Олевської територіальної 

громади. 



ПРОЄКТ 

6. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер    

1824481601:05:008:0107 площею 0,0461 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  вул. Шевченка 17-А в с.Жубровичі Олевської 

міської територіальної громади Житомирської області, яка належить 

******. 

7. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер    

1824455100:02:009:0021 площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  з вул. Січових Стрільців, 10-А в м. Олевськ 

Житомирської області в зв’язку з поділом земельної ділянки,  яка 

належить ******.  

8. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер    

1824455100:02:009:0027 площею 0,0465 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  вул. Січових Стрільців, 12-А в м. Олевськ 

Житомирської області в зв’язку з поділом земельної ділянки,  яка 

належить ******. 

9. Змінити адресний номер земельній ділянці, площею 0,1200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд з вул. Сонячна, 3 на вул. Сонячна, 2-А  в м. Олевськ 

Житомирської області  яку  виділили ******. 

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського    

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

       Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на 

розміщення реклами  

 

 Розглянувши заяву та надані документи ФОП Баклицького Валентина 

Юрійовича, проживає за адресою: вул. ******, 3  в м, Олевськ, керуючись ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами 

благоустрою міста та рішенням №126 від 13 травня 2016 року VІІ сесії 

міської ради сьомого скликання «Про затвердження Положення 

про  розміщення зовнішньої реклами на території міста Олевська», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП  Баклицькому Валентину Юрійовичу на розміщення 

зовнішнього рекламного щита, розміром 2,0х4,0м, на розі вул. Герцена та 

пров. Герцена в кількості 1 шт., відповідно до схеми розташування.  

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності укласти договори про тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу на 5 років. 

3. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства надати дозвіл строком на 5 років, з 

можливістю одностороннього розірвання договору на вимогу міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                                    Сергій  ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

                                                              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

Про внесення змін у додатки 2, 4, 5 до 

Інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення 

документів та інших матеріальних носіїв, 

що містять службову інформацію та 

використовуються в роботі структурними 

підрозділами Олевської міської ради 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», пункту 3 статті 36, пункту 6 статті 59, 

пункту 1 статті 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни у додатки 2, 4, 5 Інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію та використовуються в 

роботі структурними підрозділами Олевської міської ради, а саме: 

1.1. Затвердити новий склад комісії з питань роботи із службовою 

інформацією та затвердити її особовий склад (додаток 2). 

1.2. Затвердити новий список посадових осіб, яким надається право роботи з 

документами, які містять службову інформацію (додаток 4). 

1.3. Затвердити новий список посадових осіб, яким надається право роботи з 

документами, які містять службову інформацію «Літер «М» (додаток 5). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Дворецького Володимира. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

                                                               
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    №  

 

Про затвердження 

калькуляції 

  

У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення міської ради та приміщення колишньої РДА за листопад 2020 

року. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В. 

винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 

Додаток 

до рішення виконкому від 

17.12.2020 року №18 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення колишньої 

РДА 
№ Статті витрат Листопад  М/Р 

сума коштів грн. 

Листопад РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 14193,84 14193,84 

2 Нарахування на заробітну плату 3122,65 3122,64 

3 Дрова 842,76 5123,98 

 Разом витрат 18159,25 22440,46 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 21,42 13,02 

 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                            Віра ДОРОШ  



ПРОЄКТ 

                                                         
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                      № 

  

Про внесення змін до складу 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 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 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», виконком міської 

ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу 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 

та затвердити її склад згідно з додатком. 

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

 

 

 

  Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

            Додаток 

                                                                                    до рішення виконавчого комітету 

                                                                                      Олевської міської ради 

                                                                                      від 17.12.2020 року № 19 

 

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 
 

Лисицький Сергій Іванович 

міський голова Олевської міської ради      

( голова комісії) 

 

 

Данюк Юрій Михайлович 

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) 

Торгонський Олексій Іванович начальник відділу житлово-

комунального господарства та 

цивільного захисту населення 

виконавчого апарату Олевської міської 

ради 

Орищук Світлана Сергіївна директор КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради виконавчого 

апарату міської ради 

 

Кравченко Андрій Олександрович 

начальник 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) 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                                Володимир 

ДВОРЕЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

                                                         
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    № 

  

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 17.12.2020 року №3  

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 23.07.2020 року №19 «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 17.12.2020р. №3, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

   Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                         
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 17.12.2020 року                                                                                    № 

  

Про представлення до звання 

«Мати-героїня»  

 

Розглянувши заяву ******, проживає по вул. ******, 1 в м. Олевськ 

Житомирської області, яка народила та виховала п'ятеро дітей до 8-річного 

віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про почесні звання, затвердженого 

Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед головою Олевської районної 

державної адміністрації про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

жительці міста Олевськ  – ******, ******року народження. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


