
ПРОЄКТ 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про виконання бюджету Олевської 

міської  територіальної громади 

за І квартал 2021 року  

  
       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання 

бюджету  Олевської міської територіальної громади за І квартал 2021 

року,  відповідно  до  статті  28  Закону  України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію  про  виконання    бюджету  Олевської міської   територіальної 

громади за І квартал 2021 року  взяти  до відома. 
 

2. Звіт про виконання бюджету Олевської міської  територіальної громади за  І 

квартал 2021 року,   згідно з додатком, подати на розгляд 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  

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D0%92%D0%9A%202016%20-%2010.01.2017.xls
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Інформація 

 про виконання бюджету Олевської міської  територіальної громади за І 

квартал 2021 року 

       В І кварталі 2021 року виконання бюджету по доходах та видатках 

відбувалося в умовах обмежувальних заходів пов»язаних з запобіганням 

поширенню COVID-19. 

      Бюджет Олевської міської  територіальної громади за І квартал 2021 рік 

виконаний в цілому: 

 по доходах – 79 265,8 тис.грн.; 

 по видатках – 65 171 тис.грн.; 

 по фінансуванню  - 14 094,8 тис.грн.  

Власні доходи складають 37 147,6 тис.грн. або 46,8 відсотків, решта 53,2 

відсотки – це трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів. 

Доходи 

До загального фонду  міського бюджету надійшло власних 

доходів 35036,8 тис.грн.  

                                            Структура доходів 

 17358,8 тис.грн. або 49,6 відсотка у доходах загального фонду становить 

ПДФО, порівняно з І кварталом 2020 року надходження збільшились 

на 6024,8тис.грн. 

Надходження рентних платежів становить 5888,2 тис.грн. або 16,8 відсотка від 

загальної суми доходів,  порівняно з І кварталом 2020 року надходження 

збільшились на 1941,1 тис.грн. (рентна плата за використання лісових 

ресурсів, води, за надра).  

Надходження єдиного податку становить 4629,6 тис.грн. або 13,2 відсотка від 

загальної суми доходів, порівняно з І кварталом 2020 року надходження 

збільшились на 497,9 тис.грн.   

4754,5 тис.грн., а це 13,5 відсотка від загальної суми надходжень загального 

фонду, міський бюджет отримав від надходження податку на майно, більше на  

1709,7 тис.грн. до І кварталу попереднього року (податок на нерухоме майно, 

земельний податок, орендна плата за землю).  

793,8 тис.грн. або 2,3 відсотків від загальної суми надходжень міський 

бюджет отримав від надходжень акцизного податку,  в порівнянні з І кварталом 

2020 роком збільшився на 173,8 тис. грн.  

1611,9 тис. грн. або 4,6 відсотка у структурі доходів отримав міський бюджет 

від інших податків та зборів (розміщення тимчасово вільних коштів в 

установах банків, плата за надання адміністративних послуг, надходження від 
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орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном, державне мито, інші). 

   До спеціального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 

2110,8 тис.грн., що становить 92,31 відсотка до затвердженого плану на І 

квартал 2021 року. У структурі доходів спеціального фонду 98,4 

відсотки (2077,6 тис. грн.) становлять власні надходження бюджетних установ 

та 1,6 відсотка (33,2 тис.грн.)    надходження від екологічного податку та інші. 

До  доходів  міського  бюджету  за  І квартал 2021 

року  зараховано  42118,2 тис.грн. трансфертів з державного бюджету та 

місцевих бюджетів, а саме: 

до загального фонду – 41618,2 тис. грн., в тому числі: 

- базова дотація  - 9273,3 тис. грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 870,6 тис. грн.; 

- «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» -30310,8 

тис. грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – 316,3 тис.грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 125,9 

тис.грн.;  

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів»  - 440,5 тис. грн.;  

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету» - 280,8 тис .грн.; 

 

до спеціального фонду – 500,0 тис. грн., в тому числі: 

 

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів» -  500,0 тис. грн. 

Видатки 

           Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал  

склали 62946,7 тис.грн. 
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           У 2021 році з бюджету міської територіальної громади фінансується 159 

бюджетних установ, в яких рахується 1,9 тисяч штатних одиниць. На 

утримання бюджетних установ та на фінансування програм і заходів 

використано 61325,5 тис. грн., що на 0,5 відсотка  або 0,3 тис. грн. менше ніж 

у  І кварталі 2020 році. 

Структура видатків по галузях: 

  
 І квартал 

2021 р. 

Відхилення до І кварталу 2020 

року 
Пит. вага 

+/- % % 

державне управління 5760,9 +315,2 107,9 9,4 

освіта 48439,1 +5548,9 111,7 79 

охорона здоров’я 761,6 - 7626,9 40,6 1,2 

соцзахист та 

соцзабезпечення 
2628,9 + 730 111,6 4,3 

культура і мистецтво 3009,2       + 683,6 94,6 4,6 

фізкультура і спорт 563,4 +46,4 106,8 0,9 

інші 162,4 +18,4 110,0  0,3 

Р А З О М 61325,5 -284,4 100,2 100,0 

Структура видатків за економікою: 

  І квартал 2021 року 
Відхилення до І 

кварталу 2020 року 
Пит. вага 

  +/- % 

заробітна плата з 

нарахуваннями 
57794,1 +1470,9       94,2 

енергоносії і комунальні 

послуги 
2322,1    - 328         3,8 

інші поточні 1209,3    -1427,3       2 

Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на 

захищені статті бюджету: це заробітна плата, продукти харчування, 

медикаменти та інші соціальні виплати. 

 По спеціальному фонду видатки за І квартал  склали 2 224,3 тис.грн. 

Детальний звіт в розрізі кодів доходів та кодів програмної класифікації 

додатків у формі таблиці додається. 

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   

 

19.05.2021                                  №  
 

Про затвердження звіту з  фінансового 

плану за 1 квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради  
  

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 

  

ВИРІШИВ: Затвердити звіт з фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради за 1 квартал 2021 року, що додається. 

 

 

 

 

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   

 

19.05.2021                                  № 
 

Про затвердження змін до  

фінансового плану за 2021 рік 

КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист в.о. генерального директора КНП «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради Наталії Мельчинської, 

керуючись п.4 ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити зміни до фінансового плану КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради за 2021 рік (додаток 1). 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Юрія Данюка. 

 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  
 

Про перенесення 

святкування Дня міста 
 

У зв’язку з протиепідемічними заходами, пов’язаними із запобіганням 

поширенню на території України COVID-19, враховуючи вимоги Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами, Статут Олевської міської  

територіальної громади Житомирської області, затверджений рішенням 

четвертої сесії Олевської міської ради від 04.03.2021 року № 159, керуючись 

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

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Перенести святкування Дня міста у 2021 році на іншу дату, яка буде 

додатково визначена виконавчим комітетом. 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія. 

 

 

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   

19.05.2021                                  №  

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Олевської 

територіальної громади 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ТГ щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день 

смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості 

не перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  від 04.02.2021 року № 101 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської територіальної громади», 

протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ТГ від 17.05.2021 року, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов'язалася поховати померлого», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень кожному: 

1.1. ******, проживає по вул. ******, 4 в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області, на лікування дитини ******; 

1.2. ******, проживає по вул. ******, 1 кв.2 в с. Рудня-Бистра 

Коростенського району Житомирської області, на лікування; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 14-а, кв. 4 в с. Покровське, на лікування 

дитини ******; 

1.4. ******,  проживає по вул. ******в, 2 кв. 6 в смт. Новоозерянка  

Коростенського району Житомирської області, на лікування; 

1.5. ******, проживає по вул. ******, 3 кв. 1 в м. Олевськ, на лікування; 

1.6. ******, проживає в с. Обище Коростенського району Житомирської 

області, на лікування. 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень кожному 

на поховання: 
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2.1. ******, проживає по вул. ім. ******, 22 в м. Олевськ, на поховання дочки 

Кузьмич Наталії Петрівни; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 3 в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання хрещеника ******; 

2.3. ******, проживає по вул. ******а, 21 кв.14 в м. Ізяслав Хмельницької 

області, на поховання дружини Ткачук Ірини Миколаївни; 

2.4. ******, проживає по вул. ******, 21 в м. Олевськ, на поховання сина 

******; 

2.5. ******, проживає по вул. ******, 1 кв. 12 в м. Олеськ, на поховання 

чоловіка ******; 

2.6. ******, проживає по вул******, 13 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області, на поховання матері Мельник Галини 

Миколаївни; 

2.7. ******, проживає по вул. ******, 22 в с. Лука Житомирського району 

Житомирської області, на поховання племінника ******; 

2.8. ******, проживає по вул. ******, 5 в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області, на поховання сина ******. 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 5000  (п’ять тисяч)  гривень кожному: 

3.1. ******, проживає по вул. ******, 18-а кв. 1 в м. Олевськ, на лікування; 

3.2. ******, проживає по вул. ******, 15 в м. Олевськ, на лікування; 

3.3. ******, проживає по вул. ******, 77 в с. Варварівка Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

3.4. ******, проживає по вул. ******, 37-а в с. Сердюки  Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

3.5. ******, проживає по вул. ******, 4, кв. 5 в м. Олевськ, на лікування. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 39000,00 (тридцять дев’ять тисяч) грн. з місцевого 

бюджету в межах кошторисних призначень на 2021 рік. 

 

 

 

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   

19.05.2021                                  №  

 

Про затвердження 

розпоряджень міського голови  

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період 

між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись Законом 

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

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 20.04.2021 № 114 «Про нагородження учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС» 

- від 07.05.2021 №136 «Про відзначення громадян до Дня Перемоги у 

Другій світовій війні». 

 

Міський голова          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

20.04.2021           № 114 

 
Про нагородження учасників  

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

 

З метою відзначення 35 річниці найбільшої техногенної катастрофи в 

історії людства на Чорнобильській атомній електростанції, за особистий 

внесок та мужність проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС,  враховуючи лист голови ГО «Чорнобиль-33»  Лузіна Євгенія 

1. Нагородити  подяками та грошовими преміями по 200 (двісті) гривень 

кожного наступних учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

1) Данюка Василя Артемовича (с. Жубровичі); 

2) Мосійчука Володимира Івановича (с. Жубровичі); 

3) Філімончука Василя Романовича (с. Жубровичі); 

4) Басюка Сергія Михайловича (с. Покровське); 

5) Харитюка Володимира Васильовича (с. Стовпинка); 

6) Зозулю Михайла Васильовича (м. Олевськ); 

7) Фалькова Георгія Валентиновича (м. Олевськ); 

8) Тіта Василя Михайловича (м. Олевськ); 

9) Забродського Олега Борисовича (м. Олевськ); 

10) Васильчука Леоніда Івановича (м. Олевськ). 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 2000,00 грн. 

(дві тисячі гривень) грн. за рахунок бюджетних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового  

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

                                                                                       

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                              Олевського міського голови 

 

07.05.2021                                                                                     №136 

 

Про відзначення громадян 

до Дня Перемоги у Другій 

світовій війні 

 

   З нагоди 76 річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-

1945 років, за мужність, відвагу виявлену в роки Другої світової війни, 

довголітню працю, активну громадську та життєву позицію, вагомий внесок у 

військово-патріотичне виховання підростаючого покоління  

   Відзначити Подяками Олевської міської ради та грошовими преміями по 

200,00 (двісті) грн. кожного, наступних ветеранів війни та матерів загиблих 

воїнів інтернаціоналістів: 

 1. ІВАНЕНКА Анатолія Макаровича, 1932 р.н.; 

 2. КРАВЧУКА Івана Кузьмича, 1927 р.н.; 

 3. СКОРОЗВОНА Федора Тихоновича, 1927 р.н;  

 4. ІЖЕВСЬКОГО Бориса Степановича, 1935 р.н.; 

 5. ЗЕЙРУК Лідію Степановичу, 1943 р.н.; 

 6. ГАРБАРА Олексія Матвійовича, 1924 р.н.; 

 7. ОХРЕМЧУКА Василя Пилиповича, 1939 р.н.; 

 8. НОВАКА Василя Адамовича, 1937 р.н.; 

 9. КОЗУБ Ксенію Гаврилівну, 1926 р.н.; 

 10. ЖЕРЕВЧУК Степаниду Захарівну, 1923 р.н.; 

 11. ПОЛЬОВУ Катерину Іванівну; 

 12. БІЛУ Марію Опанасівну. 

 
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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня»  

 

Розглянувши заяву старости Копищенського старостинського округу 

Олевської міської територіальної громади  Михальця Михайла  про 

представлення до звання «Мати-героїня» жительки села Копище Бовкун 

Галини Андріївни, 1984 року народження,  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 Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до почесного звання «Мати-героїня» 

жительки села Копище Олевської міської територіальної громади  – БОВКУН 

Галини Андріївни, ******року народження. 

 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про підготовку ЦРД та ДНЗ 

до роботи в осінньо-зимовий період 

 

Відповідно до звернення завідуючих ЦРД та ДНЗ Олевської  міської ради, 

з метою проведення поточних ремонтів приміщень освітніх закладів, їх якісної 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та надання щорічних відпусток 

працівникам закладів дошкільної  освіти, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Провести підготовку ЦРД та ДНЗ Олевської міської ради до роботи в 

осінньо-зимовий період та організувати ремонти приміщень у такі 

терміни: 

01.06.2021 року по 28.07.2021 року – Олевський ЗДО №2 «Малятко»; 

01.06.2021 року по 28.07.2021 року – Олевський ЗДО №10 «Струмочок»; 

01.07.2021 року по 26.08.2021 року – Олевський ЦРД №1 «Зірочка»; 

01.07.2021 року по 26.08.2021 року – Олевський ЦРД №2 «Сонечко»; 

01.07.2021 року по 26.08.2021 року – Олевський ЦРД №3 «Золотий 

ключик»; 

07.06.2021  року  по 06.08.2021 року – Жубровицький ДНЗ №15 

«Чебурашка»; 

22.06.2021 року по 17.08.2021 року – Зольнянський ДНЗ №25 

«Чебурашка»; 

22.06.2021 року по 20.08.2021 року – Зубковицький ДНЗ №23 «Малятко»; 

22.06.2021 року по 20.08.2021 року – Кам’янський ДНЗ №9 «Світлячок»; 

22.06.2021 року по 20.08.2021 року – Сущанський ДНЗ; 

14.06.2021 року по 20.08.2021 року – Кишинський ДНЗ «Дзвіночок»; 

14.06.2021 року по 10.08.2021 року – Варварівський ДНЗ №12 

«Барвінок»; 

01.07.2021 року по 20.08.2021 року – Корощинський ДНЗ №31 

«Сонечко»; 

01.07.2021 року по 26.08.2021 року – Тепеницький ДНЗ №24 «Віночок»; 



ПРОЄКТ 

01.07.2021 року по 18.08.2021 року – Хмелівський ДНЗ №32 «Лісова 

казка»; 

14.06.2021 року по 10.08.2021 року – Юрівський ДНЗ №35 «Пролісок»; 

01.07.2021 року по 31.08.2021 року – Лопатицький ДНЗ №18 

«Дзвіночок»; 

22.06.2021 року по 28.08.2021 року – Радовельський ДНЗ №20 

«Струмок»; 

07.06.2021 року по 26.07.2021 року – Майданський ДНЗ; 

05.07.2021 року по 22.08.2021 року – Стовпинський ДНЗ; 

22.06.2021 року по 19.08.2021 року – Копищенський ДНЗ; 

24.06.2021 року по 22.08.2021 року – Майдан-Копищенський ДНЗ; 

29.06.2021 року по 20.08.2021 року – Перганський ДНЗ; 

25.06.2021 року по 20.08.2021 року – Покровський ДНЗ; 

01.07.2021 року по 18.08.2021 року – Замисловицький ДНЗ; 

22.06.2021 року по 10.08.2021 року – Калинівський ДНЗ; 

01.07.2021 року по 18.08.2021 року – Поясківський ДНЗ. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія. 

 

 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про створення інклюзивної групи 

у центрі розвитку дитини №1 «Зірочка» 

  

            Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 

10.04.2019 року № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказом Міністерства освіти і 

науки України  від 04.11.2010 року № 1055 Порядком комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженим спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я 

України 06.02.2015 року за № 104/52, інструктивно-методичними 

рекомендаціями щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 

року № 1/9-691), розглянувши подання завідувачки Олевського ЦРД №1 

«Зірочка» Кондратовець Любові щодо потреби у створенні інклюзивної групи, з 

метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та 

можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу, соціальної 

адаптації, враховуючи висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки 

«Інклюзивно-ресурсного центру»,  виконком міської 

ради                                                             

ВИРІШИВ: 

1. Створити з 01.09.2021 року на базі Олевського центру розвитку дитини 

№1 «Зірочка» інклюзивну групу. 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця. 

3. Завідуючій дошкільним закладом Кондратовець Любові визначити та 

затвердити відповідним наказом склад групи фахівців індивідуального 

супроводу дитини з ООП. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч Катерині проводити 

фінансування відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія. 
  

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   

19.05.2021                                  №  

 

Про затвердження висновку органу опіки 

та піклування Олевської міської ради  

від 18.05.2021 року щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав  

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 18.05.2021 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

06.06.1976 р.н. та ******, 25.04.1983 р.н. відносно їх малолітніх дітей ******ни, 

25.06.2010 р.н., ******, 19.02.2012 р.н. та ******, 04.08.2014 р.н., враховуючи 

рекомендації опікунської ради від 25.02.2020 року, керуючись ст. 164 

Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону дитинства», 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від 

18.05.2021 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 

06.06.1976 р.н. та ******, 25.04.1983 р.н. відносно їх малолітніх дітей ******, 

25.06.2010 р.н., ******, 19.02.2012 р.н. та ******, 04.08.2014 р.н., висновок 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради 

Юрія Данюка. 
 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: 

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 18.05.2021 року 

 щодо доцільності позбавлення батьківських прав ******, 06.06.1976 р.н. та 

******лаївни, 25.04.1983 р.н. відносно їх малолітніх дітей ******, 25.06.2010 

р.н., ******, 19.02.2012 р.н. та ******, 04.08.2014 р.н. 

 

Розглянувши рекомендації засідання опікунської ради  від 18.05.2021 

року щодо неналежного виконання батьківських обов’язків ******, 06.06.1976 

р.н. та ******, 25.04.1983 р.н. Зважаючи на те, що діти ******, ******, ****** з 

16.06.2017 року перебувають на обліку служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації як такі, що опинились в складних життєвих обставинах, а 

з 28.01.2021 року на обліку у служби у  справах дітей Олевської міської ради, 

згідно наказів від 28.01.201 року № 165, № 166 та № 167. З 15.06.2017 по 

01.12.2017 рр. та з 20.05.2019 р. сім’я перебуває під соціальним супроводом в 

КУ «Центрі соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської 

ради». 

Відповідними службами неодноразово проводилась профілактична 

робота з батьками щодо зловживання алкогольними напоями та належного 

виконання батьківських обов’язків, та роз’яснювались наслідки неналежного 

виконання батьківських обов’язків, однак результатів не дало. 

Питання щодо утримання і виховання дітей неодноразово виносилось на 

засідання опікунської ради, батькам надавали термін щодо покращення умов. 

****** та ****** проходили лікування від алкогольної залежності, але через 

деякий час знову починали зловживати алкогольними напоями. ******веде 

аморальний спосіб життя, ****** постійно вчиняє фізичне насильство над 

дружиною в присутності дітей, службами проводилась відповідна робота, 

брались пояснення.  

Поліцією складались адміністративні протоколи: 14.06.2017р. ч.1 ст. 173
2
 

(вчинення домашнього насильства) КУпАП, 05.08.2017р. ч.1 ст. 184 

(невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо 

виховання дітей) КУпАП, 19.09.2019р. ст.180 (доведення неповнолітнього до 

стану сп'яніння) КУпАП, 15.01.2020р. ч.1 ст.173
2
 (вчинення домашнього 

насильства)  КУпАП та ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх 
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замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП, 28.01.2020 р. ст. 180 

(доведення неповнолітнього до стану сп'яніння)  КУпАП. 

18 січня 2020 року діти були влаштовані в обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» строком на три місяці, за цей 

час батьки повинні були налагодити свій побут, пройти лікування та 

влаштуватись на роботу.  

Однак батьки продовжували зловживати алкогольними напоями та не 

створювали належний побут для дітей, постійно вчиняли бійки та суперечки.  

21.02.2020 року було обстежено умови проживання сім’ї ****** та 

****** та встановлено, що батьки перебували в сильному алкогольному 

сп’янінні та спали, на присутню комісію не реагували.  

24.02.2020 року при повторному обстежені було встановлено що ****** 

перебував в алкогольному сп’янінні, ****** мала за зовнішніми ознаками 

побиття, так як все обличчя було в синцях, в будинку був безлад. Батьків було 

запрошено на комісію органу опіки та піклування, однак жоден з батьків не 

з’явився.  

Впродовж  2020 року службою у справах дітей Олевської міської ради 

постійно проводились обстеження умов проживання дітей, про що було 

складено акти, за результатами обстеження ****** та ****** не виконували 

рекомендацій комісії, а якщо і виконували то не тривалий час. 

Впродовж 2021 року сім’я ****** не покращила свій соціальний стан. 

******та ****** ніде не працюють, зловживають алкогольними напоями, 

вчиняють суперечки в присутності дітей,  в будинку присутні сторонні особи, 

не займаються належним утриманням та вихованням дітей.  

26.04.2021 року за клопотанням КУ «ЦСС» Олевської міської ради  

******  разом з дітьми була влаштована до кімнати матері та дитини в 

Житомирський обласний центр соціально-психологічної допомоги, де ввечері 

цього ж дня в матері погіршився стан здоров’я в зв’язку з чим їй було надано 

екстрену медичну допомогу та направлено на лікування до КНП «Обласний 

медичний спеціалізований центр». Службою у справах дітей Олевської міської 

ради були проведені необхідні заходи щодо влаштування дітей, так як мати 

становила загрозу для життя та здоров’я дітей. 

18.05.2021 року на засіданні органу опіки та піклування Олевської міської 

ради було розглянуто питання щодо позбавлення ****** та ****** батьківських 

прав у відношенні трьох малолітніх дітей. 

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про охорону дитинства», ст. 164 Сімейного 

кодексу України орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити 

батьківських прав ******, 06.06.1976 р.н. та ******, 25.04.1983 р.н. відносно 

трьох малолітніх дітей ******, 25.06.2010 р.н., ******, 19.02.2014 р.н. та 

******, 04.08.2014 р.н. 
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Голова органу опіки та піклування    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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на вчинення  

правочину від імені малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 18 травня 2021 року № 181 «Про надання дозволу 

дозволу ****** на вчинення правочину від імені малолітньої дитини ******, 

19.10.2013 року народження, а саме: отримання в дарунок будинку, який йому 

бажає подарувати дід ******», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу 

України, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ******, 12.05.1989 р.н. на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини ******, 19.10.2013 року народження, а саме: отримання в 

дарунок будинок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Юрія 

Данюку. 
 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

e-mail:ssdotgolevsk@ukr.net 

18.05.2021 №  

 

ВИСНОВОК 

служби у справах дітей Олевської міської ради про надання дозволу ****** на 

вчинення правочину від імені малолітньої дитини ******, 19.10.2013 року 

народження, а саме: отримання в дарунок будинку, який йому бажає 

подарувати дід ****** 

 На розгляд служби у справах дітей Олевської міської ради надійшла заява 

та пакет документів від громадянки  ****** про надання дозволу на вчинення 

правочину від імені малолітньої дитини ******, 19.10.2013 року народження, 

отримати в дарунок будинок, що знаходиться за адресою: вул. ******, 5 в с. 

Лопатичі Олевської міської територіальної громади, Коростенського району, 

Житомирської області, який йому бажає подарувати дід ******. 

 Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно  та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта нерухомого майна № 72086404 від 02.11.2016 року, ****** 

є власником будинку за адресою: вул. ******, 5 с. Лопатичі, Олевського 

району, Житомирської області. 

 Враховуючи вище викладене, вивчивши та перевіривши надані 

документи щодо продажу майна та з метою реалізації права дитини на захист 

майнових прав, керуючись ст. 66,67 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання 

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

служба у справах дітей Олевської міської ради вважає за можливе надати дозвіл 

****** на вчинення правочину в інтересах малолітньої дитини ******, 

19.10.2013 року народження, а саме: отримання в дарунок будинок, який йому 

бажає подарувати дід ******. 

 

Начальник служби       Наталія СКУМІН  
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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   

19.05.2021                                  №  

 

Про призначення ****** 

піклувальником неповнолітньої  

****** та опікуном  

малолітньої ****** 

 

Розглянувши заяву ******, вул. ******, 124, с. Хочине, Коростенського 

району, Житомирської області, про призначення її піклувальником 

неповнолітньої ******, 12 вересня 2005 року народження та опікуном 

малолітньої ******, 22 серпня 2007 року народження, які залишились без 

піклування батьків та з метою забезпечення права дітей на 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, статей 58, 61, 63 Цивільного кодексу України, 

пунктів 42, 44 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, на підставі рішення  

виконавчого комітету від 05 квітня 2021 року № 77 «Про надання статусу 

дитини-сироти», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити   піклування над неповнолітньою ******, 12 вересня 2005 

року народження та опіку над малолітньою ******, 22 серпня 2007 року 

народження, влаштувавши в сім’ю Бовкун Галини Миколаївни.  

2. Призначити громадянку ******, 12 травня 1973 року народження, 

піклувальником неповнолітньої ******, 12 вересня 2005 року народження та 

опікуном малолітньої ******, 22 серпня 2007 року народження. 

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

психічний розвиток ****** та ****** на ******.  

       4. Пройти ****** курс навчання з проблем виховання дітей в обласному  

центрі соціальних служб. 
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     5. Відділу управління соціальної політики Коростенської районної 

державної адміністрації № 4 (Олевськ) здійснювати призначення та виплату 

державної соціальної допомоги на дітей в межах видатків,  передбачених у 

Державному бюджеті України.  

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

   1) забезпечити право дітей 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 дітей, наявність шкільного одягу та шкільного 

приладдя, систематичність відвідування уроків та своєчасність і якість 

виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь опікуна у вихованні дітей. 

  7. Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня», КНП 

«Олевський центр первинної медичної допомоги»: 

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

потреби,  взяти дітей на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний 

нагляд і своєчасне лікування; 

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

справах дітей міської ради.  

   8. 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 

дітей, які виховуються в сім’ї опікуна, піклувальника.            

    9. Службі у справах дітей міської ради:  

    1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей в 

сім’ї опікуна, піклувальника; 

    2) щорічно готувати висновок про стан утримання, навчання та 

виховання дітей в сім’ї опікуна, піклувальника. 

           10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови міської ради Данюка Юрія.  

 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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання  

статусу дитини-сироти 
 

 Розглянувши пакет документів та подання служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 17 травня 2021 року № 176 «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 ******, 28 квітня 2005 року народження.  

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

дитини до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради Данюка Юрія.    

  

 

Міський голова             Сергій ЛИСИЦЬКІЙ 
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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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про призначення ****** 

піклувальником неповнолітнього 

****** 

            Розглянувши заяву ******,  проживає по вул. 8 ******, 20, с.Кишин, 

Коростенського району,  Житомирської області,  про призначення її 

піклувальником неповнолітнього ******, 28.04.2005 року народження, який 

залишився без піклування батьків та з метою забезпечення права дитини на 

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, статей 58, 61, 63 Цивільного кодексу 

України, пунктів 42, 44 Порядку провадження 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.Встановити піклування над неповнолітнім ******, 28.04.2005 року 

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

2. Призначити громадянку ******, 14 липня 1957 року народження, 

піклувальником неповнолітнього ******, 28 квітня 2005 року народження. 

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

психічний розвиток ****** на ******. 

    4. Пройти ****** курс навчання з проблем виховання дітей в обласному  

центрі соціальних служб. 

     5. Відділу управління соціальної політики Коростенської районної 

державної адміністрації № 4 (Олевськ)  здійснювати призначення та виплату 

державної соціальної допомоги на дітей в межах видатків,  передбачених у 

Державному бюджеті України. 



ПРОЄКТ 

     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 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 дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь опікуна у вихованні дітей. 

  7. Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня», КНП 

«Олевський центр первинної медичної допомоги»: 

 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.  

   8. 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.            

    9. 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. 

           10. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника 

голови міської ради Данюка Юрія.  

 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про зміну 

опікуна над недієздатною особою 

Клочай Олегом Георгійовичем 

 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про зміну опікуна над 

недієздатною особою ******, 15.04.1966 року народження, а саме: з ****** на 

******, 20.04.1969 р.н., що проживає по вулиці ******, 8 в м. Олевськ, 

Житомирської області, зваживши на те, що Г******звернулася з заявою щодо 

призначення її опікуном над своїм двоюрідним братом в зв’язку з тим що 

****** померла, свідоцтво про смерть серія І-ТП № 396688 від 19.04.2021 року. 

****** на даний час без жодного примусу та виключно із власного 

бажання опікується ******, який є її двоюрідним братом, враховуючи те, що 

опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

відносинах, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст. 60 Цивільного Кодексу України, п.4 ст. 63 Цивільного Кодексу 

України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість змінити 

опікуна ******, 15.04.1966 р.н. з ****** на ******, 20.04.1969 р.н. (додається) 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: 

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

        До Олевського районного  

        суду 

 

ПОДАННЯ 

     від 19 травня 2021 року 

 

 Орган опіки та піклування Олевської міської ради, зважаючи на те, що 

суд, відповідно до ст. 60 ЦК України встановлює опіку над фізичною особою у 

разі визнання її недієздатною та в зв’язку з смертю опікуна ****** просить про 

можливість змінити опікуна над недієздатною особою ****** 15.04.1966 р.н., з 

****** на ******, 20.04.1969 р.н., яка проживає по вул. ******, 8 в м. Олевськ, 

Житомирської області, враховуючи те, що вона є його сестрою ******без 

жодного примусу та виключно з власного бажання опікується нею, а відповідно 

до норм чинного законодавства (п.4 ст. 63 Цивільного Кодексу України) 

опікуном призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між 

ними та можливість особи виконувати обов’язки опікуна. 

 

 

 

 

Голова органу опіки та піклування    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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про встановлення  

порядку спілкування  

 

Відповідно до статей 66, 67 Порядком провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, враховуючи 

висновок служби у справах дітей Олевської міської ради від 18.05.2021 № 182 

«Про встановлення порядку спілкування дитини ******, 09.01.2019 року 

народження з батьком ******», керуючись Порядком провадження органами 

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

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», ст. 15 Закону України «Про охорону дитинства», ст.153, 157 

Сімейного кодексу України ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» , виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Олевської міської ради від 

18.05.2021 № 182 «Про встановлення порядку спілкування дитини 

******, 09.01.2019 року народження з батьком ******». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Юрія 

Данюка. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

e-mail:ssdotgolevsk@ukr.net 

17.05.2021 №  

ВИСНОВОК 

«Про встановлення порядку спілкування дитини ******, 09.01.2019 року 

народження з батьком ******ійовичем» 

 

На розгляд служби у справах дітей Олевської міської ради надійшла заява 

та пакет документів від громадянина ****** про встановлення порядку 

спілкування з дитиною ******. 

 ******Андріївна на даний час проживає з матір’ю ****** за адресою: 

вул. ****** 16 в м. Олевськ, Коростенського району, Житомирської області. 

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону дитинства» батьки, 

які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і 

мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не 

перешкоджатиме нормальному вихованню дитини. У разі коли батьки не 

можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у 

вихованні дитини, порядок 3 такої участі визначається органами опіки та 

піклування за участю батьків виходячи з інтересів дитини. Рішення органів 

опіки та піклування з цих питань можуть бути оскаржені до суду. За змістом 

статті 159 Сімейного кодексу України судом визначаються способи участі у 

вихованні дитини: періодичні чи систематичні побачення, можливість 

спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо, 

місце та час їхнього спілкування, з урахуванням віку, та стану здоров’я дитини, 

поведінки батьків, а також інших обставин, що мають істотне значення. 

 Враховуючи вищевикладене, вивчивши та перевіривши надані документи 

щодо встановлення порядку спілкування з дитиною відповідно до ст.15 Закону 

України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р № 2402, ст.153, 157 

Сімейного кодексу України, керуючись Порядком провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», служба у справах дітей Олевської райдержадміністрації надає 

висновок про встановлення порядку спілкування дитини ******, 09.01.2019 

року народження з батьком ******: 



ПРОЄКТ 

 кожного вівторка з 10:00 години до 19:00 години за місцем фактичного 

проживання батька; 

 один раз в місяць з 10:00 годин до 19:00 годин наступного дня за місцем 

фактичного проживання батька за попередньою домовленістю з матір’ю; 

 в День народження дитини – з 13:00 години до 19:00 години за 

фактичним місцем проживання батька; 

 в релігійні та святкові дні – з 10:00 години до 14:00 години за фактичним 

місцем проживання батька; 

 оздоровлення дитини в літній та зимовий період здійснюється за 

попередньою домовленістю батьків. 

Після побачення з дитиною, ****** зобов’язаний гарантувати повернення 

дитини до місця її постійного проживання та не допускати неправомірної зміни 

її місця проживання.  

Матері, ****** не чинити перешкод батькові у спілкуванні та вихованні з 

дочкою. У разі незгоди з рішенням органу опіки та піклування чи ухилянні від 

виконання рішення органу опіки та піклування Олевської міської ради батько 

має право звернутися до суду за встановленням годин спілкування. 

 

 

Начальник служби        Наталія СКУМІН  



ПРОЄКТ 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про створення постійно діючої 

Комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення 

факту отруєння бджіл на території 

Олевської територіальної громади 

  

На виконання  Закону України «Про бджільництво», ст.40, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 

2021 року № 338 «Про деякі питання сфери бджільництва», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Створити постійно діючу Комісію з питань бджільництва, 

попередження  та встановлення факту отруєння бджіл на території Олевської 

міської територіальної громади. 

2. Затвердити склад постійно діючої Комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Олевської 

міської територіальної громади при Олевській міській раді (далі-Комісія) 

(Додаток1). 

3. Затвердити Положення про постійно діючу Комісію з питань 

бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на 

території Олевської міської територіальної громади (Додаток 2). 

4. Загальному відділу Олевської міської ради (Лесі Саковець) 

розмістити це рішення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міської ради  Ковальчука Василя. 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

       Додаток 1 

       до рішення виконавчого комітету 

       Олевської міської ради 

       від «19» травня  2021р.№ 

 

Склад постійно діючої Комісії з питань бджільництва,  

попередження та встановлення факту отруєння бджіл 

на території Олевської територіальної громади 

 

1 Ковальчук Василь Юрійович Перший заступник міського 

голови, голова Комісії; 

2 Ковальчук Олег Борисович начальник відділу 

економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності, 

заступник голови Комісії; 

3 Ніколайчук Антоніна Степанівна спеціаліст  відділу 

економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності/ 

секретар Комісії. 

Члени комісії 

1 Бабич Лариса Адамівна староста с.Замисловичі, 

с.Рудня Замисловицька, 

с.Устинівка, с.Шебедиха; 

2 Буднік Наталія Петрівна староста с.Майдан, с.Джерело, 

с.Сарнівка; 

3 Гайченя Василь Вікторович начальник Олевської  районної 

державної лікарні 

ветеринарної медицини 

4 Гергало Олександр Володимирович староста с.Кишин, 

с.Болярка,.с.Забороче,с.Лугове;  

5 Гілюк Євген Володимирович староста с.Жубровичі; 

6 Горпиніч Наталія Максимівна староста с.Лопатичі; 

7 Загорулько Світлана Миколаївна староста с.Радовель. с.Пояски, 

с.Рудня Радовельська;   

8 Кайданович Володимир Йосипович староста  с.Тепениця, 

с.Артинськ, с.Обище, 

с.Соснівка, с.Хмелівка; 

9 Ковальчук Олексій Анатолійович дільничний офіцер поліції 

відділення поліції 02 РУП 

ГУНП в Житомирській 

області, майор поліції;  

10 Ковальчук Тетяна Григорівна староста с.Сущани, 

с.Андріївка;  
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11 Кондратовець Олена Юріївна староста с.Покровське, 

с.Будки, с.Михайлівка, 

с.Млинок; 

12 Корнійчук Олександр Васильович староста с.Кам`янка, с.Лісове; 

13 Кравченко Микола Миколайович староста с.Стовпинка, 

с.Держанівка; 

14 Куковякін Вячеслав Борисович староста смт.Новоозерянка, 

с.Озеряни, с. Рудня 

Озерянська; 

15 Михалець Михайло Васильович староста с.Копище, с.Майдан 

Копищенський; 

16 Мойсеєнко Марія Данилівна староста с.Журжевичі, с.Рудня; 

17 Назарчук Надія Вікторівна староста с.Калинівка, с.Бацево, 

с.Ліски;  

18 Невойт Микола Іванович староста с.Зубковичі; 

19 Ратушинський Валентин Олексійович  староста с.Рудня Бистра, 

с.Варварівка, с.Корощине, 

с.Сновидовичі; 

20 Скумін Микола Степанович начальник відділу безпечності 

харчових продуктів та 

ветеринарної медицини 

Олевського управління 

головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області; 

21 Талах Ігор Васильович староста с.Юрове; 

22 Хомутовський Анатолій 

Володимирович 

староста с. Хочине, с.Перга, 

с.Рудня Перганська, с.Рудня 

Хочинська; 

23 Хомутовська Ольга Миколаївна староста смт.Дружба, 

с.Діброва; 

24 Чорна Інна Василівна староста с.Зольня, с.Ковалівка, 

с.Сердюки. 

 

 

Керуючий справами         Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  
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       Додаток 2 

       до рішення виконавчого комітету 

       Олевської міської ради 

       від «19» травня 2021р.№ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу Комісію з питань бджільництва, попередження та 

встановлення факту отруєння бджіл на території Олевської 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Комісія з питань бджільництва, попередження та встановлення 

факту отруєння бджіл на території Олевської територіальної громади ( далі-

Комісія), діє на постійній основі , сприяє інформуванню бджолярів про 

проведення агрохімічних робіт під час обробки аграріями 

сільськогосподарських культур, фіксує випадки масового отруєння бджіл на 

території Олевської територіальної громади. 

1.2. Комісія в своїй роботі керується законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про бджільництво», інструкцією з профілактики 

та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 19.02.2021 року №338 «Про деякі питання у сфері бджільництва». 

1.3. Положення про Комісію затверджується рішенням виконавчого 

комітету міської ради. 

1.4. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

2. Сфера діяльності та обов`язки Комісії. 

2.1. Інформування населення та Держпродспоживслужби фізичними 

особами та/або юридичними особами, які збираються використовувати засоби 

захисту рослин відбувається відповідно до інструкції з профілактики та 

встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин. 

2.2. Комісія здійснює обстеження і фіксацію випадків отруєння бджіл на 

вимогу та за заявою власника пасіки. 

До роботи комісії долучається власник обстежуваної пасіки або 

уповноважена ним особа. Також до роботи Комісії можуть бути залучені за 

згодою: фізичні та/або юридичні особи або їх представники, які 

використовують засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення 

пасіки. 

2.3. Комісія є правоможною за присутності представників 

Держпродспоживслужби, Національної поліції, старости відповідного 

старостинського округу та власника пасіки або уповноваженими особами. 

2.4.   Комісія збирається невідкладно після надходження заяви про 

встановлення факту отруєння бджіл від власника пасіки, зареєстрованої на 



ПРОЄКТ 

відповідній території, або уповноваженої ним особи, але не пізніше ніж через 

24 години після надходження такої заяви. 

Комісія має право: 

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань; 

залучати для участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, громадян (за їх згодою); 

запрошувати керівників та інших представників суб`єктів 

господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи 

бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання 

Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні 

для виконання покладених на неї завдань; 

звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою 

припинення порушення прав ї законних інтересів суб’єктів господарювання або 

окремих громадян; 

ініціювати питання притягнення до відповідальності осіб за порушення 

ними норм законодавства; 

взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

2.6.   Завданнями Комісії є: 

установлення достовірності загибелі бджіл; 

установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл; 

надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам 

пасік унаслідок отруєння бджіл; 

відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний 

матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, грунт); 

установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та 

пропозицій. 

2.7. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки 

підтверджується ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності 

ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість 

бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація 

власника про наявну кількість бджолиних сімей не береться  до уваги. 

Результати  обстеження Комісії фіксується в акті. 

До акта вноситься наступна інформація: 

дата, час, місце (область, район, населений пункт) його складання; 

склад присутніх членів Комісії та залучених осіб із зазначенням 

посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності), контактних телефонів; 

номер паспорта пасіки, дата його видачі, прізвища, ім`я, по батькові (за 

наявності) власника пасіки відповідно до ветеринарно-санітарного паспорта 

пасіки; 
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кількість бджолиних сімей, зазначена у ветеринарно-санітарному 

паспорті пасіки, згідно з останнім підтвердженим записом державного лікаря 

ветеринарної медицини; 

стаціонарна чи кочова пасіка; 

погода, температура, наявність льоту бджіл; 

технологія утримання бджіл, кількість бджолиних сімей, які перебували 

на місці обстеження пасіки Комісією, координати та адреса пасіки; 

кількість розміщених на пасиці вуликів; 

відповідність інформації в ветеринарно-санітарному паспорті пасіки 

наявному стану пасіки; 

характер загибелі (одиничний чи масовий, раптовість та  одночасність), 

клінічні ознаки (отуєння чи хвороба); 

кількість бджолиних сімей, які постаждали повністю та які постраждали 

частково ( у відсотках до загальної кількості бджіл у бджолиній сім`ї) унаслідок 

отруєння (орієнтовно). 

вага загиблих робочих бджіл, розплоду, бджолиних маток, 

вибракуваного меду, перги і недоотриманої іншої продукції бджільництва; 

наявність записів у журналах обліку зареєстрованих пасік, що ведуться в 

органах місцевого самоврядування; 

про власників, постійних користувачів, орендарів земельних ділянок (їх 

адреса, кадастрові номери), на яких здійснюється сільськогосподарська 

діяльність і які знаходяться в радіусі 10 кілометрів від місця розташування 

пасіки (за наявності); 

щодо наявності у суб`єкта господарювання, який застосував засоби 

захисту рослин, дійсного допуску (посвідчення) на проведення робіт, 

пов`язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею 

пестицидами і агрохімікатами; 

щодо застосування засобів захисту рослин – назва препарату та діючої 

речовини, норма витрати, спосіб та період застосування (за наявності); 

культура, яку обробляли, фаза розвитку культури (за можливості 

встановити дані обставини); 

строки ізоляції бджіл; 

наявність масово квітучих медоносних та ентомофільних культур у 

радіусі 10 кілометрів від пасіки; 

про здійснення або нездійснення завчасного повідомлення фізичними 

особами та суб`єктами господарювання власників пасік через органи місцевого 

самоврядування про використання засобів захисту рослин; 

щодо рекомендацій та заходів, ужитих для збереження бджолиних сімей 

(надання допомоги бджолам); 

про кількість відібраних проб та зразків, їх назви та вид (патологічний 

матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, грунт) 

для проведення дослідження на підтвердження факту отруєння бджіл з 

обов`язковим зазначенням їх назв, нумерації та осіб, яким вони передані для 

зберігання або доставки в лабораторію; 
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попередня причина загибелі бджіл (діагноз) (за можливості встановити 

дані обставини). 

2.8. Відбір зразків для проведення аналізів (лабораторних досліджень) 

повинен здійснюватися однаковими методом та способом відповідно до 

законодавства. 

Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються 

власнику пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається 

супровідний лист. 

 

3. Надання допомоги постраждалим від отруєння бджолиним сім`ям 

 

3.1 У бджолиних сім`ях, які зазнали отруєння, скорочують і утеплюють 

гнізда, відбирають рамки зі свіжим нектаром і пергою. У гніздах 

перерозподіляють розплід, залишаючи стільки, щоб бджоли могли покрити 

його повністю. Після скорочення гнізда бджіл підгодовують теплим цукровим 

сиропом (1,5 кг цукру на 1л води), або медово-цукровим тістом. 

3.2. Вивільнені вулики механічно очищають, промивають 3-5 

відсотковим розчином лугу (їдкий натрій), потім чистою теплою водою та 

обпалюють вогнем до легкого побуріння. Стільники з медом і пергою від 

загиблих сімей перетоплюють. У важких випадках отруєння, супроводжуються 

повною загибеллю бджолиних сімей і великою концентрацією отрути в 

стільниках (за даними лабораторного дослідження), стільники перетоплюють 

на віск, який підлягає використанню тільки для технічних цілей. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  
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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   

19.05.2021                                  №  

 

Про встановлення режиму роботи 

об’єкта торгівлі  кав`ярні «Coffee Park» 
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Кручко Марії 

Володимирівни,  проживає за адресою:  вул. ******, буд.10,  с.Тепениця, 

Коростенського району, Житомирська область, 11030,  а також  подані 

документи,  керуючись підпунктом 4 пункту «б» ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити режим роботи  кав`ярні «Coffee Park», загальною площею 

30,0м
2
 (торгівельна площа –30,0 м

2
), який розташований в парк ім. 

Гагаріна, м.Олевськ, Коростенський район, Житомирська область,  

фізичній особі-підприємцю Кручко Марії Володимирівні, для здійснення 

торговельної  діяльності, а саме: 

                                                          цілодобово: з 00
00

 до 00
00

; 

                                                          час перерви: без перерви; 
 

                                                   вихідні дні: без вихідних. 

2. Попередити ФОП Кручко Марію Володимирівну про відповідальність за 

порушення Правил благоустрою території Олевської міської  

територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міської ради Ковальчука Василя. 

 

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   

19.05.2021                                  №  

 

Про  присвоєння та  зміну 

адрес об’єктам нерухомого майна 

 

 Розглянувши заяву ******, що проживає по пров. ******, 3 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, лист начальника відділу 

економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності 

Олевської ради Олега Ковальчука,   керуючись ст. 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти  адреси: 

1.1. Гаражу по пров. Олега Кошевого в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, – пров. Олега Кошевого, 15-Б м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, поштовий індекс 11002,   

який належить  ******. 

1.2. Нежитловій будівлі (котельня) по вул. Шевченка в с. Жубровичі 

Коростенського району Житомирської області, – вул. Шевченка, 14-Г 

с.Жубровичі Коростенського району Житомирської області, поштовий 

індекс 11042. 

1.3. Нежитловій будівлі (гараж) по вул. Шевченка в с. Жубровичі 

Коростенського району Житомирської області, – вул. Шевченка, 14-Д 

с.Жубровичі Коростенського району Житомирської області, поштовий 

індекс 11042.  

1.4. Нежитловій будівлі (сільськогосподарський кооператив) по вул. 

Шевченка, в с. Жубровичі Коростенського району Житомирської області, – 

вул. Шевченка, 15 с. Жубровичі Коростенського району Житомирської 

області, поштовий індекс 11042. 

1.5. Нежитловій будівлі (гараж) по вул. Свято-Миколаївська в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, – вул. Свято-Миколаївська, 

4-А м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, поштовий 

індекс 11001.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

     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   

19.05.2021                                  №  

 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету від 05.04.2021 

№ 99 «Про  присвоєння та  зміну адрес 

об’єктам нерухомого майна»  

Керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 05.04.2021 № 99 «Про  присвоєння та  зміну адрес об’єктам 

нерухомого майна».  

2. П. 6 викласти у наступній редакції: Змінити адресу житловому будинку  

з вул. Пушкіна, 9-Б на вул. Пушкіна, 28-Д в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, поштовий індекс 11002, який належить  

******. 

 

 

 

             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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на проведення робіт з  

перепланування орендованої площі 

нерухомого майна  

 

 

Розглянувши звернення в.о генерального директора комунального 

некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Мельчинської Наталії від 05.05.2021 № 

206/01-14, відповідно ст. ст. 31, 40, частини першої ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл КП «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської 

ради на проведення робіт з перепланування орендованої площі нерухомого 

майна – частини першого поверху нежитлового приміщення будівлі, яка 

перебуває у комунальній власності Олевської міської ради Житомирської 

області та знаходиться на балансі КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, загальною площею 53,6 м
2
 по вул. Свято-

Миколаївська, 46 в м. Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Юрія Данюка. 
 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

Розглянувши заяви ФОП ******, проживає по вул. ******, 31 в м. 

Олевськ Коростенського району Житомирської області, ФОП ******, проживає 

по вул. ******, 1-А в с. Соснівка Коростенського району  Житомирської 

області,  громадянина Фоміна Петра, проживає по вул. Залізничній, 5 в с. 

Жубровичі Коростенського району Житомирської області, керуючись Законом 

України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Олевськ», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  № 244 від 21.10.2011 року,   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Надати дозвіл:  

     - ФОП ****** на розміщення  2 тимчасових  споруди для провадження 

підприємницької діяльності, площею 30 м. кв. кожна,  на земельній ділянці по  

вул. Свято-Миколаївська  в м. Олевськ Коростенського району Житомирської 

області, схема додається. 

   - ФОП ****** на розміщення  тимчасової  споруди для провадження 

підприємницької діяльності, площею 9 м. кв.,  на земельній ділянці по  вул. 

Кооперативна в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

схема додається. 

- Громадянину ****** на розміщення  тимчасової  споруди для провадження 

підприємницької діяльності, площею  15 м. кв.,  на земельній ділянці по вул. 

Шевченка в с. Жубровичі Коростенського району Житомирської області. 

2. Виконавцям робіт ФОП ******, ФОП ******, громадянину ******: 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 



ПРОЄКТ 

- 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. Виконавцям робіт ФОП ******, громадянину ****** у місячний термін 

заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення 

тимчасових споруд. 

5. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з  дня реєстрації паспорта прив’язки.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука.  

 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на збір  

вихідних даних на приєднання  

до централізованої мережі 

водопостачання та водовідведення 

 

 Розглянувши звернення гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, 81, 

м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Правилами користування системами комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 190 від 

27.06.2008 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл на збір вихідних даних гр. ****** на приєднання до 

централізованої мережі водопостачання та водовідведення житлового будинку 

за адресою: пров. ******, 3 м. Олевськ.  

 2. 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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

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

12/8, смт. Новоозерянка, гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, с. 

Корощине, старости Юрівського старостинського округу Талаха Ігоря, старости 

Сущанського старостинського округу Ковальчук Тетяни, старости 

Зольнянського старостинського округу Чорної Інни, старшого майстра 

Олевської дільниці Овруцького відділення АТ «Житомиргаз» Гудзя Дмитра, 

лісничого Кам’янського лісництва ДП «Олевське лісове господарство» 

Вознюка Олександра, 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 29.03.2021року № 4, від 07.04.2021 

№5, від 12.04.2021 №6, від 23.04.2021 №7 №8, від 27.04.2021 №9 №10, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

   1.  Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а 

також самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської ради: 

1) гр. Куков`якіну В. на зрізання 4 сосен в смт. Новоозерянка по вул. Ю. 

Креця (на ділянці, яка виділена під забудову); 

 

2) гр. Ратушинській О. на зрізання 1 дуба в с.Корощине по вул. Нова, 3; 

 

3) старості Юрівського старостинського округу Талаху І. на зрізання: 

- 7 тополь, 2 груш, 5 акацій, 1 клену в с. Юрове (на території будинку 

культури); 

- 1 тополі в с. Юрове (на території відділу зв’язку); 

- 1 клену, 2 акації на території адміністративного приміщення в с.Юрове; 

- 2 ялин  на території ФПу в с.Юрове; 

 

4) старості Сущанського старостинського округу Ковальчук Т. на 

зрізання: 
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- 8 тополь в с. Сущани, вул.Набережна1 (на території шоли); 

- 1 клену в с. Сущани, вул. Покровська 15; 

 

5) старості Зольнянського старостинського округу Чорній І. на зрізання 2 

в`язів в с. Сердюки, вул. Першотравнева 23; 

 

6) Олевській дільниці Овруцького відділення АТ «Житомиргаз» на 

зрізання 1 тополі в м. Олевськ, вул. Промислова 58; 

 

7) Кам`янському лісництву ДП «Олевське лісове господарство» на 

зрізання: 

-  54 тополі,  

- 5 ясенів в с.Кам`янка, вул. Центральна, 4, зрізані аварійні дерева 

оприбуткувати, як дрова та  використовувати для опалення об`єктів соціальної 

сфери міської ради. 

 

 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 Сергія Гончара. 

 

 

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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на проведення 

поліпшення орендованого майна 

по пров.Промисловий,8 кв.1, 

м. Олевськ, Житомирської області 

 

Розглянувши звернення гр. ******, проживає по пров. ******,8 кв.1, м. 

Олевськ Житомирської області, від 31.03.2021 року, керуючись Житловим 

кодексом Української РСР, ст.21, ст.26 Закону України « Про оренду 

державного та комунального майна», п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл  ****** на проведення поліпшення орендованого майна, 

а саме: поточного ремонту жилого приміщення, що перебуває на балансі 

Олевської міської ради,  загальною площею 59,5 кв.м. за адресою: провулок 

Промисловий, буд.8, кв1, м.Олевськ, Житомирської області, встановивши  

граничну суму витрат за рахунок власних коштів поліпшень орендованого 

майна в розмірі  100,00 тис. грн. 

2. 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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

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

******,4 кв.6 смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської 

область щодо підопічної ******, ******, проживає по вул. ******, 5, 

с.Кам’янка, Коростенського району, Житомирської області, ******, проживає 

по вул. ******,10, с.Лопатичі, Коростенського району, Житомирської області, 

листи начальника служби у справах дітей Олевської міської ради Скумін 

Наталії від 23.04.2021 №142, 143, 144, керуючись пп.2 п. а) ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36,39,46 Житлового 

кодексу України,  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 Машукову Вікторію В’ячеславівну, ****** 

р.н., уродженку смт Новоозерянка і  внести в списки на отримання житла до 

позачергової черги  та соціальної позачергової черги громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, як дитину-сироту. 

2. Взяти на квартирний облік Мидловця Артема Вікторовича, ******р.н. 

та внести в списки на отримання житла, по місцю проживання, до загальної 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

3. Взяти на квартирний облік Лісну Тетяну Олександрівну, ****** р.н. та 

внести в списки на отримання житла, по місцю проживання, до першочергової 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як інваліда 

дитинства I групи. 

4. Взяти на квартирний облік Вербельчук Крістіну Леонідівну, ******р.н. 

уродженку с. Лопатичі і  внести в списки на отримання житла до позачергової 

черги  та соціальної позачергової черги громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, як дитину позбавлену батьківського піклування. 

5. Взяти на квартирний облік Напханюка Олександра Олеговича, 

******р.н., уродженець м. Олевськ і  внести в списки на отримання житла, по 

місцю проживання, до позачергової черги  та соціальної позачергової черги 
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громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену 

батьківського піклування. 

 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   

19.05.2021                                  №  

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

Розглянувши заяву та надані документи  ******, проживає по пров. 

******, 3, с. Замисловичі, Коростенського району, Житомирської обл., 

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. 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 ******, 1983 р.н., сім’я якого перебувала  

на квартирному обліку з 25.09.2015 року на першочерговій черзі, як багатодітна 

сім’я, в зв’язку зі смертю заявника переоформити квартирну чергу на дружину 

******, 1987 р.н. та затвердити в такому складі: 

- ******, 1987 р.н. – заявник; 

- ******, 2005 р.н. – син; 

- ******, 2009 р.н. – донька; 

- ******, 2015 р.н. – син. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни до особової справ та 

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

Олевської міської ради. 

3. 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   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про внесення змін до квартирної черги 

громадян, які перебувають на обліку 

як такі, що потребують  поліпшення  

житлових умов 

 

Розглянувши клопотання старости Радовельського старостинського 

округу Загорулько Світлани Миколаївни та списки черговості громадян, які 

перебували на квартирному обліку у виконавчому комітеті  Радовельської 

сільської раді, відповідно до рішення II сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 08.12.2020 року №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», керуючись 

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

ст.39,43,45,46 Житлового кодексу Української РСР, керуючись «Правилами 

обліку громадян, які потребують покращення покращення житлових умов» 

затверджених Радою Міністрів Української РСР від 11.12.1984р. №470, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до квартирної черги громадян, які перебувають на 

позачерговому обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради, як такі, 

що потребують поліпшення житлових умов по місцю проживання, 

затвердженої  рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради від 

11.02.2021 року №44, включивши до списку осіб, які перебували на 

позачерговому обліку у виконавчому комітеті Радоведьської сільської ради, 

згідно рішень про постановку на квартирний облік. (Додаток 1 ) 

2. Внести зміни до квартирної черги громадян, що перебувають на 

першочерговому обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради, як такі, 

що потребують поліпшення житлових умов по місцю проживання, 

затвердженої  рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради від 

11.02.2021 року №44, включивши до списку осіб, які перебували на 

позачерговому обліку у виконавчому комітеті Радоведьської сільської ради, 

згідно рішень про постановку на квартирний облік. (Додаток 2 ) 

3. Начальнику загального відділу Лесі Саковець розмістити на веб-сайті 

міської ради інформацію щодо змін у черговості громадян, які перебувають на 



ПРОЄКТ 

квартирному обліку на поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Сергія Гончара. 

                                                   

                            

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
Додаток 1 

 
                                    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кер

уюч

ий 

спр

авами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

СПИСОК 

осіб, що перебувають на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської ради 

на позачергове отримання житла 

 

 

 

с.Радовель 
№ п/п  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

Рішення постановки на 

квартирний облік 

 

1.  Ніколаєнко Ганна Василівна від 28.02.2018 року № 20 

2.  Сухай Таїса Ігорівна від 06.02.2019 року №3 

                                                             СПИСОК                        Додаток 2 

осіб, що перебувають на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської ради 

на першочергове отримання житла 

 

                                                

 

с.Радовель 
№ п/п  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

Рішення постановки на 

квартирний облік 

 

1.  Сайко Валентин Анатолійович від 15.05.2017 року № 13 

2.  Гарбовський Руслан Валерійович від 15.05.2017 року №14 



ПРОЄКТ 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

19.05.2021                                  №  

 

Про внесення змін до квартирної черги 

громадян, які перебувають на соціальному  

квартирному обліку у виконавчому 

комітеті Олевської міської ради 

 

Розглянувши клопотання старости Радовельського старостинського 

округу Загорулько Світлани та списки черговості громадян, які перебували на 

соціальному квартирному обліку у виконавчому комітеті Радоведьської 

сільської ради, відповідно до рішення II сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 08.12.2020 року №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», керуючись 

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

ст.39,43 Житлового кодексу Української РСР, Законом України  «Про житловий 

фонд соціального призначення», керуючись «Правилами обліку громадян, які 

потребують покращення житлових умов», затверджених Радою Міністрів 

Української РСР від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до квартирної черги громадян, які перебувають на 

соціальному квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської міської 

ради на позачергове отримання житла, затвердженої  рішенням виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 11.02.2021 року №43, включивши до 

списку осіб, які перебували на соціальному позачерговому обліку у 

виконавчому комітеті Радоведьської сільської ради, згідно рішень про 

постановку на квартирний облік. (Додаток). 

2. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської 

ради Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо змін 

у черговості громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



ПРОЄКТ 

  

           Додаток 

 

СПИСОК 

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

перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради на 

позачергове отримання житла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  

 

с. Радовель 
№ п/п  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

Рішення постановки на 

квартирний облік 

 

1.  Ніколаєнко Ганна Василівна від 28.02.2018 року № 20 

2.  Сухай Таїса Ігорівна від 06.02.2019 року №3 



ПРОЄКТ 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

РІШЕННЯ   

19.05.2021                                  №  

 

Про внесення змін до  списку 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які потребують  

поліпшення житлових умов та перебувають 

на квартирному обліку у виконавчому 

комітеті Олевської міської ради 

 

Розглянувши клопотання старости Радовельського старостинського 

округу Загорулько Світлани та списки черговості осіб, які перебували на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Радовельської сільської ради, для 

одержання жилих приміщень, відповідно до рішення II сесії Олевської міської 

ради VIII скликання від 08.12.2020 року №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», Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись пп.2 

п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36,43,46 

Житлового кодексу, «Правилами обліку громадян, які потребують покращення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

затверджених Радою Міністрів Української РСР від 11.12.1984р. №470, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та 

перебувають на позачергове отримання житла у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради, затвердженої  рішенням виконавчого комітету 

Олевської міської ради від 11.02.2021 року №45, включивши до списку дітей-

сиріт, які перебували на позачерговому обліку для одержання жилих приміщень 

у виконавчому комітеті Радовельської сільської ради згідно рішень про 

постановку на квартирний облік. (Додаток) 

2. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської 

ради Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо змін 

у списку черговості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Сергія Гончара. 



ПРОЄКТ 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

                                    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

 

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

перебувають на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської ради    

                                               на позачергове отримання житла 

                                                          СПИСОК                                               Додаток 1  

 

с.Радовель 
№ п/п  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

Рішення постановки на 

квартирний облік 

 

1.  Ніколаєнко Ганна Василівна від 28.02.2018 року № 20 

2.  Сухай Таїса Ігорівна від 06.02.2019 року №3 


