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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   

29.09.2021                                  № 

 

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: 

 31.08.2021 №268 «Про нагородження до Дня знань»; 

 09.09.2021 №276 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села Калинівка 

 Ліски, Бацеве»; 

 14.09.2021№279 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Жубровичі»; 

 14.09.2021№280 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Замисловичі»; 

 14.09.2021№ 281 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Сарнівка»; 

 14.09.2021 №282 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села Копище»; 

 14.09.2021  №283 «Про відзначення громадян з нагоди Днів села 

Ковалівка  

 та Зольня»; 

 15.09.2021 №285 «Про відзначення до «Дня рятівника»;  

 16.09.2021 №288 «Про відзначення до «Дня працівника лісу»; 

 28.09.2021 №308 «Про відзначення до професійних свят». 

 

 

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про затвердження 

кошторису витрат 

 

 

Розглянувши кошториси витрат з нагоди святкування Днів села Олевської 

міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити кошторис витрат Днів села: с. Рудня Журжевицька, 

с.Калинівка,  с.Сарнівка с.Зольня, с.Майдан, с.Замисловичі, с.Покровське, 

с.Жубровичі, додається. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток 

до рішення виконкому 

від 29.09.2021 року № 

 

 

 

К О Т О Р И С 

витрат на святкування Дня села 

№ Статті витрат КЕКВ Сума 

грн. 

Населений 

пункт 

1 Сувеніри, подарунки 2210 1307,00 с. Рудня 

Журжевицька 

2 Сувеніри, подарунки 2210 3000,00 с. Калинівка 

3 Сувеніри, подарунки 2210 1000,00 с. Сарнівка 

4 Сувеніри, подарунки 2210 3000,00 с. Зольня 

5 Сувеніри, подарунки 2210 2000,00 с. Майдан 

6 Сувеніри, подарунки 2210 3000,00 с. 

Замисловичі 

7 Сувеніри, подарунки 2210 4000,00 с. Покровське 

8 Сувеніри, подарунки 2210 3290,00 с. Жубровичі 

 

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про погодження кандидатури на посаду  

директора комунального підприємства  

«Туристично-інформаційний центр»  

Олевської міської ради  
 

 

На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року № 57 

«Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної власності 

Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи подання міського 

голови, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити кандидатуру ВЖЕСІНСЬКОЇ Анни Олександрівни на посаду 

директора комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр» 

Олевської міської ради. 

2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником 

відповідного комунального підприємства терміном на  5 років. 

  

 

 

Міський голова                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ
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 Виконавчому комітету 

           міської ради  

 

Подання 

щодо погодження кандидатури на посаду  директора комунального 

підприємства «Туристично-інформаційний центр» 

Олевської міської ради 

 

ВЖЕСІНСЬКОЇ Анни Олександрівни 

 

ВЖЕСІНСЬКА Анна Олександрівна народилася 16 серпня 1988 року в  м. 

Олевськ Житомирської області. 

Має повну вищу освіту – у  2010 році закінчила  Житомирський 

державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Соціальна 

педагогіка. Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула 

кваліфікацію соціального педагога, вчителя історії. 

Загальний стаж роботи Анни Олександрівни становить 10 років 07 

місяців, з них 10 років  06 місяців –  трудової діяльності в музеї.   

У 2007 році Анна Олександрівна розпочала свою трудову діяльність на 

посаді касира торговельного залу Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЕКО». 

З квітня  по грудень 2011 року працює музейним доглядачем, а з грудня 

2011 року – на посаді директора районного краєзнавчого музею (нині – 

Олевського краєзнавчого музею). 

За час роботи на посаді директора Олевського краєзнавчого музею 

зарекомендувала себе як ініціативний, енергійний та відповідальний керівник, 

творча особистість, гарний фахівець, відданий і люблячий свою справу. Вдало 

застосовує практичний досвід та специфіку музейної діяльності. 

Користується повагою серед колег. Тісно співпрацює із педагогічними та 

учнівськими колективами. Приймає активну участь у громадській роботі. 

Постійно прагне до освоєння нових знань, до самовдосконалення, приймає 

активну участь в заходах, спрямованих на підвищення кваліфікації.    

Враховуючи професійні знання, досвід роботи, особисті ділові якості, 

вважаю, що ВЖЕСІНСЬКА Анна Олександрівна зможе забезпечити виконання 

обов’язків на посаді директора  комунального підприємства «Туристично-

інформаційний центр» Олевської міської ради. 

  

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

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  

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 

29.09.2021 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 500,00 грн. (п’ятсот) гривень 00 

копійок кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 50 в с. Юрове Коростенського району 

Житомирської області, на лікування;  

2) *****, проживає по вул. *****, 25, в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

3) *****, проживає по вул. *****, 17 в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

4) *****, проживає по вул. *****, 6 в с. Артинськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

5) *****, проживає по вул.1-го *****, 13, в с. Журжевичі Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

6) *****, проживає по вул. *****, 50 в с. Юрове Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 
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2. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча) гривень 

00 копійок кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 28 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

2) *****, проживає по вул. *****, 36-а кв. 8 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області на лікування; 

3) *****, проживає по вул. *****, 18 в с. Замисловичі Коростенського 

району Житомирської області на лікування; 

4) *****, проживає по вул. *****, 3-а в с. Копище Коростенського району 

Житомирської області на лікування; 

5) *****, проживає по вул. *****, 3 кв. 5 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області на лікування сина *****; 

6) *****, проживає по вул. *****, 11 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області на лікування доньки *****;  

7) *****, проживає по вул. *****, 33 в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області на лікування сина *****; 

8) *****, проживає по вул. *****, 41 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області  в зв’язку з пожежею; 

9) *****, проживає по вул. *****, 8 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області на поховання сестри; 

10)  *****, проживає по вул. *****, 12 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області на поховання дядька *****; 

11) *****, проживає по вул*****9 кв. 4 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області на поховання брата *****; 

12) *****, проживає по вул*****, 57 кв. 32 в м. Житомир на поховання брата 

*****; 

13) *****, проживає по вул. *****, 25 в с. Хмелівка Коростенського району 

Житомирської області на поховання доньки *****; 

14) *****, проживає по вул. *****, 1 в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області на поховання батька *****; 

15) *****, проживає по вул. *****, 29 в с. Сущани Коростенського району 

Житомирської області на поховання племінника *****. 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 2000,00 грн. (дві тисячі) гривень 00 

копійок кожному: 

1) Кривой Людмилі Антонівні, проживає по вул. Лесі Українки, 11 в с. 

Жубровичі Коростенського району Житомирської області, на лікування; 

4. Надати матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч) гривень 

00 копійок кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 44-а кв. 10 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

2) *****, проживає по вул. *****, 11 в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

3) *****, проживає по вул. *****, 10 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області на лікування; 



ПРОЄКТ 

4) *****, проживає по вул. *****, 10 в с. Стовпинка Коростенського району 

Житомирської області на лікування. 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 40000,00 (сорок тисяч) грн. з місцевого бюджету в 

межах кошторисних призначень на 2021 рік. 

 

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

 

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

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись «Положенням 

про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати 

героїня», розглянувши заяву гр. Лупаїна Галини Василівни, 1975 року 

народження, жительки с.Рудня-Хочинська, яка народила семеро дітей та 

належним чином виховала до 8-річного віку шестеро дітей, виконком міської 

ради  

ВИРІШИВ:  

Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с.Рудня-Хочинська Олевської міської територіальної громади 

– Лупаїни Галини Василівни, 1975 року народження, враховуючи її особистий 

внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми 

освіти, розвитку їх здібностей, формування високих духовних і моральних 

якостей. 

  

 

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   

29.09.2021                                  № 
 

Про закріплення території обслуговування  

за закладами дошкільної   

та загальної середньої освіти 

 

Відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами 

і доповненнями), враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Закріпити за закладами дошкільної освіти та загальної середньої освіти  

відповідні території обслуговування згідно з додатками 1 та 2. 

  2. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти:  

  2.1. Вести облік здобувачів освіти відповідно до Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684.  

 2.2. Дані всіх здобувачів освіти, які зараховані до закладу освіти, подавати 

не пізніше 10 вересня поточного року відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради.  

 2.3. У разі відсутності здобувачів освіти, які не досягли повноліття, на 

навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без 

поважних причин невідкладно надавати до Олевського  відділення поліції  

Коростенського відділу поліції в Житомирській області та службі у справах 

дітей Олевської міської ради дані про таких здобувачів освіти для провадження 

діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на 

здобуття загальної середньої освіти.  

 3. Контроль за веденням обліку здобувачів освіти закладами освіти 

здійснювати відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з гуманітарних питань Данюка Ю.М. 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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                                                    Додаток 1 

 

Закріплення 

територій обслуговування за закладами дошкільної освіти 

№ 

з/п 

Назва освітнього закладу Населені пункти, вулиці 

1. Олевський центр розвитку 

дитини №1 «Зірочка» 

м.Олевськ: Олени Теліги, провулок Свято-

Воздвиженський, 

Олевської республіки, провулок Олевської республіки,  

У. Кармелюка, В. Лобановського, Хмелівська, Січових 

стрільців, І провулок Січових стрільців,ІІ провулок 

Січових стрільців, Московська, І провулок 

Московський, Є. Концевича, ІІІ провулок 

Московський, Льонозаводська, Гоголя, Партизанська, 

провулок Партизанський, Привокзальна, Київська, 

Ареф’єва, провулок Ареф’єва, Лесі Українки, 

Житомирська, провулок Житомирський, 

Олега Кошового, провулок Олега Кошового, 

Будівельників 

провулок Будівельників, Поліська,Чернишевського 

2. Олевський центр розвитку 

дитини №2 «Сонечко» 

м.Олевськ: Інтернаціональна, Матросова, Свято-

Миколаївська, пров.Свято-Миколаївський, Княгині 

Ольги, В.Стуса, Б.Хмельницького, Комарова, б-р 

Воїнів-Афганців, Польова, Ковпака, Робітнича, 

Павленка, пров.Павленка, Шкільна, I провулок 

Шкільний, II провулок Шкільний, Садова, 

Ціолковського, Гагаріна, Миру, Щаслива, провулок 

Щасливий, Молодіжна, Зоряна, Чкалова, Промислова, 

провулок Промисловий, Квітинського, Спіженка, 

Новоселів, Шелеста, Добровольського, 

Струтинського, Древлянська, Весела, 2 провулок 

Гетьманський, Гетьманська, 1 провулок Гетьманський, 

Корольова, Матросова, Космонавтів, Хлібна, 

Кишинська 

3. Олевський центр розвитку 

дитини №3 «Золотий 

ключик» 

м.Олевськ: Б.Хмельницького, Фарзаводська, І.Франка, 

Калинова, Олександра Олеся, Коростенська, 

Покальчука, провулок Покальчука, 40 років Перемоги, 

Гетьмана Сагайдачного, Олексія Береста, Штуль-

Ждановича, Незалежності, Весняна, Житня, провулок 

Житній, Яблунева, провулок Яблуневий, Східна, 

Степова 

4. Олевський дошкільний 

навчальний заклад №2 

«Малятко» 

м.Олевськ: Володимирська, Кооперативна, 

ім.Гетьмана Виговського, Першотравнева, Герцена, 

Набережна, пров. Набережний, Ганни Бабій, провулок 

Гани Бабій, Лісова,  

 Григорія Сковороди,  Горького, Співдружності, 

Олевська, Мироненка, Сучасна, Хутірна, провулок 

Хутірний, Зимова, провулок Зимовий,  Соснівська, 

Вербова, Сонячна, Каштанова, Лугова, Бурштинова 

5. Олевський дошкільний 

навчальний заклад №10 

«Струмочок» 

м.Олевськ:  Пушкіна, Шевченка, Зелена, Юрія 

Тютюнника, О. Ольжича, Рад, Ступіна, Олени Пчілки, 

Героїв Крут, Свято-Воздвиженська, Вишнева, Західна, 

Зарічна, Залізнична, Олексія Панасюка, Українська, 

Рівненська,  
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Грушевського, Михайла Коцюбинського, 

Котляревського,  

20р. Незалежності України, провулок Шевченка, 

провулок 

Ступіна, 2 –ий провулок Ступіна 

6. Варварівський 

дошкільний навчальний 

заклад №12 «Барвінок» 

с.Варварівка, с.Рудня-Бистра 

7. Корощинський 

дошкільний навчальний 

заклад №31 «Сонечко» 

с.Корощино 

8. Зольнянський дошкільний 

навчальний заклад №25 

«Чебурашка» 

с.Зольня, с.Сердюки, с.Ковальово 

9. Тепеницький дошкільний 

навчальний заклад №24 

«Віночок» 

с.Тепениця, с.Артинськ, с.Обище,с.Соснівка 

10. Хмелівський дошкільний 

навчальний заклад №32 

«Лісова казка» 

с.Хмелівка 

11. Юрівський дошкільний 

навчальний заклад №35 

«Пролісок» 

с.Юрове 

12. Зубковицький дошкільний 

навчальний заклад №23 

«Малятко» 

с.Зубковичі 

13. Жубровицький 

дошкільний навчальний 

заклад №15 «Чебурашка» 

с.Жубровичі 

14. Кам’янський дошкільний 

навчальний заклад №9 

«Світлячок» 

с.Кам’янка 

15. Лопатицький дошкільний 

навчальний заклад №18 

«Дзвіночок» 

с.Лопатичі 

16. Сущанський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Сущани, с.Андріївка 

17. Кишинський дошкільний 

навчальний заклад 

«Дзвіночок» 

с.Кишин, с.Заборочче, с.Болярка, с.Лугове 

18. Радовельський 

дошкільний навчальний 

заклад 

с.Радовель, с.Рудня-Радовельська 

19. Покровський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Покровське, с.Михайлівка, с.Будки, с.Млинок, 

с.Журжевичі, с.Рудня 

20. Стовпинський 

дошкільний навчальний 

заклад 

с.Стовпинка, с.Держанівка 

21. Майданський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Майдан, с.Сарнівка, с.Джерело 

22. Копищенський 

дошкільний навчальний 

заклад 

с.Копище 
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23. Поясківський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Пояски 

24. Замисловицький 

дошкільний навчальний 

заклад 

с.Замисловичі, с.Рудня-Замисловицька, с.Устинівка, 

с.Шебедиха 

25. Калинівський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Калинівка, с.Ліски, с.Бацево 

26. Майдан-Копищенський 

дошкільний навчальний 

заклад 

с.Майдан-Копищенський 

27. Перганський дошкільний 

навчальний заклад 

с.Перга, с.Хочино, с.Рудня-Хочинська 
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      Додаток  2 

до рішення виконавчого комітету 

від   29.09.2021 року     

 

Закріплення 

територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Назва закладу 

освіти 

Населені пункти, вулиці 

1.  Олевська 
гімназія 

м. Олевськ: вулиці Спіженка, Новоселів, Шелеста, Добровольського, 

Струтинського, Древлянська, Квітинського, Весела, Свято-Миколаївська, 

Комарова, Корольова, Зоряна, Щаслива, Садова, Космонавтів, Матросова, 

Миру, Ціолковського, Гагаріна, Промислова, Робітнича, 

Інтернаціональна, Ковпака, Чкалова, І.Франка, Б.Хмельницького, Княгині 

Ольги, Володимирська, Першотравнева, Коростенська, Кооперативна, 

О.Олеся, Калинова, Фарзаводська, ім. Гетьмана Виговського, 

Гетьманська, бульвар Воїнів-афганців 

2.  Олевська ЗОШ 
№2 І-ІІІ ст. 

м. Олевськ: вулиці Кишинська, Степова, Весняна, Східна, В.Стуса, 

Хлібна, Незалежності, Польова, Павленка, Шкільна, Молодіжна, 

Набережна, Г.Сковороди, Г.Бабій, Лісна, Герцена, Горького, Гетьмана 

Сагайдачного, Співдружності, Вербова, Каштанова, Лугова, О. Береста, 

40 років Перемоги, Сонячна, Олевська, Покальчука, Житня, Яблунева, 

Зимова, Хутірна, Штуль-Ждановича, Сучасна, Мироненка, Соснівська 

с. Соснівка 

3.  Олевська ЗОШ 
№3 І-ІІІ ст. 

м. Олевськ: вулиці, розташовані на лівому березі р.Уборть 

4.  Дружбівськии  
НВК 

смт.Дружба, смт. Діброва 

5.  Н.Озерянськии  
НВК 

смт.Новоозерянка, с. Озеряни, с.Рудня-Озерянська 

6.  Варварівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Варварівка, с. Рудня-Бистра 

7.  Жубровицька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Жубровичі 

8.  Замисловицька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Замисловичі, Шебедиха, Устинівка, Рудня-Замисловицька 

9.  Зубковицька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Зубковичі 

10.  Кам’янська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Кам’янка, Лісове 

11.  Кишинська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Кишин, Лугове, с. Болярка 

12.  Копищенська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Копище 

13.  Лопатицька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Лопатичі 

14.  Маи данська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Майдан,  

15.  Покровська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Покровське, Михайлівка, Млинок  

16.  ОНЗ БТЛ 
«Радовель» 

с. Радовель, с. Рудня Радовельська 

17.  Тепеницька села Тепениця, Обище, Артинськ 
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ЗОШ І-ІІІ ст. 
18.  Хочинська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 
села Хочине, Рудня-Хочинська 

19.  Журжевицька 
ЗОШ І-ІІ ст. 

села Журжевичі, Рудня 

20.  Зольнянська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

села Зольня, Ковалівка 

21.  Калинівська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

села Калинівка, Бацеве, Ліски 

22.  Корощинська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Корощино, с-ще Сновидовичі 

23.  М.Копищенська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Майдан-Копищенський 

24.  Перганська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

села Перга, Рудня-Перганська 

25.  Поясківська 
філія І-ІІ ст. ОНЗ 
БТЛ «Радовель» 

с. Пояски 

26.  Сердюківська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Сердюки 

27.  Стовпинська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Стовпинка, с.Держанівка 

28.  Сущанська ЗОШ 
І-ІІ ст. 

с. Сущани,  

29.  Юрівська ЗОШ 
І-ІІ ст. 

с.Юрове 

30.  Андрії вська 
ЗОШ І ст. 

с. Андріївка 

31.  Будківська ЗОШ 
І ст. 

с. Будки 

32.  Джерельська 
ЗОШ І ст. 

с.Джерело 

33.  Забороченська 
ЗОШ І ст. 

с. Забороччя 

34.  Сарнівська ЗОШ 
І ст. 

с.Сарнівка 

35.  Хмелівська 
ЗОШ І ст. 

с. Хмелівка 
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         7   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.09.2021                                  № 

 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Лопатицькому ДНЗ №18 «Дзвіночок» 

 

            Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630(зі 

змінами), Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 квітня 2019 року №530, та з метою створення оптимальних умов для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу в інклюзивних групах, у зв’язку із зверненням батьків та висновком 

комплексної психолого-педагогічної оцінки «Інклюзивно-ресурсного центру» 

Олевської міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити на базі Лопатицького ДНЗ №18 «Дзвіночок» інклюзивну групу 

з 01.10.2021 року. 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця. 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини 

дошкільного закладу. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень; 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Данюка Ю.М. 
 

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

         Розглянувши заяву *****, проживає по вул. *****,21 с.Замисловичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 ст.122 

Житлового кодексу України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Видати ордер на вселення у житловий будинок №21 по вул. *****, 

с.Замисловичі, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 96,1 кв.м., *****, 1964 р.н. та його сім’ї в складі: 

*****, 1967 р.н.- дружина; 

*****, 1988 р.н.- син; 

*****, 1992 р.н.- син; 

*****, 1995 р.н. – донька. 

2. 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   

29.09.2021                                  № 

 

Про встановлення тарифу на  

теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових 

мереж»  

 

         Розглянувши подання адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  

теплових мереж» та наданий ними розрахунок тарифу на теплову енергію її 

виробництво з використанням альтернативних джерел енергії, транспортування 

та постачання для потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету, ст. 13, 20 Закону України «Про 

теплопостачання», підпунктом 2 пункту «а» ст.28 ч.1 ст.52, ч.5 та ч.6 ст.59 

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

«Про засади державної регуляторної політики у сфері громадської діяльності» 

та враховуючи зростання цін на енергоносії, підвищення мінімального рівня 

заробітної плати та з метою забезпечення економічного вирівнювання роботи 

Олевського орендного підприємства  теплових мереж, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» тарифи 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для  

установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету з: 

 - виробництво теплової енергії 1368,87 грн/Гкал.; 

 - транспортування теплової енергії 260,52 грн/Гкал.; 

 - постачання теплової енергії 22,99 грн/Гкал. 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Саковець Л.В.) не пізніше п’яти 

робочих днів з дати прийняття даного рішення, оприлюднити дане рішення  на 

сайті Олевської міської ради. 

3. Директору ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» (Повару 

А.В.)  не менше ніж за 15 днів до введення тарифу на житлово-комунальні 

послуги у дію, повідомити про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

4. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на   комунальні послуги, 

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 

щоквартально проводити аналіз фактичних втрат, а в разі зростання цін на 

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 



ПРОЄКТ 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від   

11.02.2021 року №51 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж».  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара С.А.  

 

 

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про затвердження протоколів засідання комісії  

щодо розгляду  заяв про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі  

приміщення для деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України та осіб, 

які брали участь у бойових діях на території 

інших держав, а також членів їх сімей та  

внутрішньо-переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну  

цілісність України 

 

 

          Враховуючи розпорядження міського голови від 08.07.2021 року №202       

«Про створення комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та осіб, 

які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх 

сімей та внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України», керуючись постановою КМУ від 

19.10.2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» (зі змінами), постановою КМУ від 28.03.2018 року №214 

«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 

бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» (зі змінами), 

ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол засідання комісії щодо розгляду заяв про виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України та осіб, які брали участь у бойових діях 

на території інших держав, а також членів їх сімей та внутрішньо-

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України від 08.09.2021р. №1, додається. 



ПРОЄКТ 

2. Затвердити протокол засідання комісії щодо розгляду заяв про виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України та осіб, які брали участь у бойових діях 

на території інших держав, а також членів їх сімей та внутрішньо-

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України від 23.09.2021р. №2, додається. 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про внесення змін до рішення виконкому 

міської ради від 26.06.2019 №115 

«Про створення комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади Житомирської області» 
 

З метою приведення посадового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області у відповідність до Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 

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

3, пункту 2 статті 6 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2015 №409 «Про затвердження Типового 

Положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», з метою забезпечення 

техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій міської 

територіальної громади від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них, виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1.Внести зміни в Додаток 1 рішення виконкому від 26.06.2019 №115 «Про 

створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Олевської міської об'єднаної територіальної громади Житомирської 

області» згідно Структури та штатної чисельності апарату Олевської міської 

ради. 

2. Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області у новій редакції, додається. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

Міський голова                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

        Додаток  

                                                                            до рішення виконавчого комітету  

                                                          Олевської міської ради  

                         від 29.09.2021 року 
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

 у новій редакції 

 

Міський голова                                               - голова комісії 

Перший заступник міського голови             - перший заступник голови комісії 

Заступник міського голови з питань             - заступник голови комісії  

діяльності виконавчих органів                           

 

Начальник відділу цивільного захисту        - заступник голови комісії  

Коростенського районного управління          (за згодою) 

Головного управління ДСНС в  

Житомирській області                                           

 

Головний спеціаліст відділу житлово-              - відповідальний секретар комісії 

комунального господарства, інфраструктури  

та цивільного захисту населення виконавчого  

апарату міської ради 

 

Члени комісії 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Начальник відділу житлово – комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення виконавчого апарату міської ради 

Начальник фінансового управління Олевської міської ради 

Начальник відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого апарату міської ради 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

Начальник відділу культури та туризму Олевської міської ради 

Спеціаліст I категорії загального відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ 

виконавчого апарату міської ради 

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 



ПРОЄКТ 

Головний лікар комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради 

Начальник Олевського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

Завідувач Олевського міжрайонного відділу Державної установи 

«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» (за згодою) 

Начальник  відділення поліції №2 Коростенського районного  управління  

поліції Головного управління Національної поліції  в Житомирській області (за 

згодою) 

Начальник другого відділу Коростенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (за згодою) 

Начальник  Олевського РЕМ (за згодою) 

Старший майстер Олевської дільниці Коростенського відділення ПАТ 

«Житомиргаз» (за згодою) 

Начальник Олевської метеостанції (за згодою) 

Начальник Олевської дільниці Басейнового управління водних ресурсів р. 

Прип’ять (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради     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   

29.09.2021                                  № 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення: гр. *****, проживає за адресою: вул. *****, 10, м. 

Олевськ, 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 акта обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 08.09.2021р. № 25, 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 

територіальної громади: 

1) гр. *****.,  на зрізання 2 берез по вул. *****,10 в м. Олевськ; 

 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   

29.09.2021                                  № 

 

Про надання дозволу на збір  

вихідних даних на приєднання до  

централізованої мережі  

водопостачання та  водовідведення  

 

 Розглянувши звернення гр. *****, проживаючого за адресою: м. Олевськ, 

вул. *****, 29, гр. *****, проживає за адресою: м. Олевськ вул. *****, 51а, кв. 6, 

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: 

1) гр. *****на приєднання до централізованої мережі водопостачання 

тимчасову споруду, яка знаходиться за адресою: м. Олевськ вул. Кооперативна, 

1, магазин «Вацак»; 

 2) гр. *****на приєднання до централізованої мережі водопостачання 

житлової квартири, яка знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. *****, 51а, кв. 

6; 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 

          14 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.09.2021                                  № 

 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету від 31.08.2021 року 

№ 180 «Про  надання дозволу на 

встановлення тимчасових споруд» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

31.08.2021 року № 180 «Про  надання дозволу на встановлення 

тимчасових споруд». 

2. Викласти п. 1 у наступній редакції: гр. *****на розміщення  тимчасової  

споруди для провадження підприємницької діяльності, площею 30 м. кв.  

на земельній ділянці по  вул. *****в с. Сущани Коростенського району 

Житомирської області, схема додається; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука В.Ю. 

 

 

 

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   

29.09.2021                                  № 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасової  

споруди 
 

    Розглянувши заяву гр. *****, проживає по вул. *****, 20 в м. Малин 

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 гр. ***** на розміщення  тимчасової  споруди для 

провадження підприємницької діяльності, площею 28 м. кв.  на земельній 

ділянці  по вул. ***** в м. Олевськ Коростенського району Житомирської 

області, схема додається;  

      2. Виконавцю робіт гр. ***** 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону  

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених  

рішенням ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 р. 

№ 918.  

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука В.Ю. 

 

Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  


