
ПРОЄКТ 

 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021                                  № 

Про виконання бюджету Олевської 

міської територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року  

  

       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання 

бюджету  Олевської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 

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

в Україні», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Взяти  до відома Інформацію   про  виконання    бюджету  Олевської міської   

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

 

2. Звіт про виконання бюджету Олевської міської  територіальної громади за  9 

місяців 2021 року,   згідно з додатком,  подати на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

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


ПРОЄКТ 

           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021                                  № 

 

Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2021 рік  

 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетним кодексом України, відповідно до розпорядження голови 

Житомирської ОДА від 12.10.2021 року №578 «Про внесення змін до обласного 

бюджету Житомирської області на 2021 рік», пункту 18  рішення ІІ сесії  VIIІ 

скликання Олевської міської ради від  24.12.2020 року  №31 «Про бюджет 

Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

   1.  Внести  зміни до бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2021 рік: 

1) збільшити  доходи спеціального фонду по коду доходів 41055000  

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» на суму 1 500 000,0  гривень згідно з 

додатком 1; 

2) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму  

1 500 000,0 гривень згідно з додатком 2; 

3) внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 3; 

4) внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 4. 

2. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови згідно з розподілом обов’язків.     

                     

Міський голова                                                                          Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ         

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11?find=1&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#w1_27
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11?find=1&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#w2_26


ПРОЄКТ 

            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021                                  № 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської міської 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 27.10.2021 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. ******, 28, в с. Стовпинка Коростенського району 

Житомирської області; 

2) ******, проживає по вул. ******, 7, в с. Стовпинка Коростенського району 

Житомирської області; 

3) ******, проживає по вул. ******, 55, в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області; 

4) ******, проживає по вул. ******, 1, в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області; 

5) ******, проживає по вул. ******, 58, в с. Копище Коростенського району 

Житомирської області; 

6) ******, проживає по вул. ******й, 52,  в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

7) ******, проживає по вул. ******, 15,  в с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області; 
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8) ******, проживає по вул. ******, 10, в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області; 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 00 коп. 

кожному на лікування: 

1) ******, проживає по вул. ******, 41, в с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області; 

2) ******, проживає по вул. ******, 20, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

3) ******, проживає по вул. ******, 11, в с. Пояски Коростенського району 

Житомирської області; 

4) ******, проживає по вул. ******, 18, в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області; 

5) ******, проживає по вул. ******, 16 а, кв. 1 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

6) ******, проживає по вул. ******, 16,  в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

7) ******, проживає по вул. ******, 3,  в с. Стовпинка Коростенського району 

Житомирської області. 

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

кожному на лікування: 

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

Житомирської області; 

2) ******, проживає по вул. ******, 7, кв. 4 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області. 

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

кожному на лікування: 

1) ******, проживає по вул. ******, 15 в с. Лопатичі  Коростенського району 

Житомирської області; 

2) ******, проживає по вул. ******, 31 в с . Майдан-Копищенський 

Коростенського району Житомирської області; 

3) ******, проживає по вул. ******, 23  в с. Радовель Коростенського району 

Житомирської області; 

4) ******, проживає по вул. ******, 3-б в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

5. Надати матеріальну допомогу на поховання громадян по 1000,00 (одній 

тисячі) грн. кожному: 

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

Житомирської області, на поховання доньки; 

2) ******, проживає по вул. ******, 14, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області. 

6. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 37000,00 (тридцять сім тисяч) грн. 00 коп. 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   

29.10.2021                                  № 

 

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 12.10.2021 № 322 «Про відзначення учасників бойових дій»; 

- від 22.10.2021 № 330 «Про відзначення до Всеукраїнського дня працівників 

культури»; 

- 22. 10.2021 № 331 «Про відзначення до Дня автомобіліста»; 

- 22.10.2021 №332 «Про відзначення борців вихованців ДЮСШ Олевської 

міської ради». 

 

 

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   

 

29.10.2021                                  № 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

Кульбач Ольги 

 

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. Кульбач Ольги Вікторівни, 1973 року 

народження, жительки с.Майдан-Копищенський, яка народила п`ятеро дітей та 

належним чином виховала до 8-річного віку, виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с.Майдан-Копищенський Олевської міської територіальної 

громади – Кульбач Ольги Вікторівни, 1973 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 

  



ПРОЄКТ 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021                                  № 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

Майстер Олени 

 

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. Майстер Олени Адамівни, 1977 року 

народження, жительки с.Майдан, яка народила п`ятеро дітей та належним 

чином виховала до 8-річного віку, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с.Майдан Олевської міської територіальної громади – 

Майстер Олени Адамівни, 1977 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 

 

  



ПРОЄКТ 

 

            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021     м. Олевськ                          № 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

Існюк Ольги 

 

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. Існюк Ольги Павлівни, 1978 року народження, 

жительки с.Кишин, яка народила п`ятеро дітей та належним чином виховала до 

8-річного віку, виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с.Кишин   Олевської міської територіальної громади –Існюк 

Ольги Павлівни, 1978 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  



ПРОЄКТ 

            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                          № 

 

 

Про внесення змін до штатного 

розпису ЦРД № 2 «Сонечко» м. Олевськ 

 

            Відповідно до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2021 року 

№ 1157/18452, розглянувши лист завідувачки ЦРД № 2 «Сонечко» Гайчені 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до штатного розпису Олевського ЦРД №2 «Сонечко». 

2.  Ввести з 01.11.2021 року 0,5 ставки діловода.  

3. 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   

29.10.2021                                  № 

 

Про надання  

статусу дітей-сиріт  
 

 

  Розглянувши пакет документів та подання служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 25 жовтня 2021 року № 432  «Про надання 

******статусу дітей-сиріт»,   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», 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: 

1) ******, ******.2008 року народження; 

2) ******,  ******.2014 року народження.  

 

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

дітей до сімейних форм виховання. 

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради Юрія Данюка. 

    

 

Міський голова                   Сергій ЛИСИЦЬКІЙ  



ПРОЄКТ 

 

           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021                                  № 

 

Про влаштування на виховання  

і спільне проживання  малолітніх 

******, ******  до дитячого 

будинку сімейного типу родини Ісупових 

 

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

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

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

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», відповідно до Положення про дитячий будинок 

сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок 

сімейного типу», на підставі заяви від 25.10. 2021 року  батьків-вихователів 

****** та ******про влаштування в дитячий будинок сімейного типу дітей, 

позбавлених батьківського піклування Орлової Інни Олександрівни, 23.02.2005 

року народження та Орлової Маргарити Олександрівни, 21.09.2006 року 

народження, враховуючи рекомендації КУ «Центру соціальних служб» 

Олевської міської ради  від 20.10. 2021 року  №509 «Про можливість 

влаштування дітей на виховання і спільне проживання до дитячого будинку 

сімейного типу Ісупових», висновок служби у справах дітей Олевської міської 

ради від 22.10. 2021 року № 425 «Про можливість поповнення дитячого будинку 

сімейного типу Ісупова Олександра Миколайовича та Ісупової Галини Захарівни 

прийомними дітьми» та з метою поліпшення становища дітей, залишених без 

піклування батьків, виконком міської ради 

ВИРШИВ: 

1. Влаштувати з 29.10.2021 року на виховання та спільне проживання в дитячий 

будинок сімейного типу  Ісупових Олександра Миколайовича та Галини 

Захарівни за адресою: вул. Будівельна, 26, с.Тепениця  Коростенського 

району Житомирської області, дітей, позбавлених батьківського піклування: 

-  ******, 23 лютого 2005 року народження; 



ПРОЄКТ 

-  ******, 21.09.2006 року народження. 

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

психічний розвиток прийомних дітей: ******на  батьків-вихователів Ісупова 

Олександра Миколайовича та Ісупову Галину Захарівну. 

 

3. Службі у справах дітей Олевської міської ради: 

1) підготувати доповнення до договору про влаштування та спільне 

проживання дітей до дитячого будинку сімейного типу; 

2) передати  батькам-вихователям повний пакет документів на дітей;  

3) здійснювати  контроль за умовами проживання та виховання дітей;  

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

розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу. 

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

1) забезпечити  соціальне супроводження прийомних дітей ******в 

дитячому будинку сімейного типу,  надати комплекс послуг, 

спрямованих на створення належних умов функціонування даної сім'ї; 

2) щороку подавати службі у справах дітей Олевської міської ради 

інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 

сімейного типу у забезпеченні розвитку та виховання ****** 

5. Олевському відділенню № 4 управління праці та соціального захисту 

населення Коростенської РДА щомісяця до 20 числа здійснювати 

призначення та виплату державної соціальної допомоги на прийомних  

дітей, грошового забезпечення батькам-вихователям у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті. 

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

медичної  допомоги» Олевської міської ради: 

1) закріпити за прийомними дітьми дільничного лікаря та забезпечити двічі  

на рік медичний огляд дітей; 

2) подавати щороку до 01 листопада службі у справах дітей Олевської 

міської ради інформацію про зміни у стані здоров’я  прийомних дітей, 

проведені профілактичні щеплення, результати обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів, обстеження та лікування на 

вторинному та третинному рівні медичної допомоги, санаторно-

курортне лікування, оздоровлення дітей, виконання батьками-

вихователями зобов’язань щодо здоров’я дітей, їх фізичного та 

морального розвитку, дотримання батьками-вихователями рекомендацій 

лікаря. 

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



ПРОЄКТ 

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

разі потреби - забезпечити індивідуальним навчанням; 

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

міської ради інформацію про рівень розвитку та знань дітей, наявність 

шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичність відвідування 

уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, 

відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь 

батьків-вихователів у вихованні дітей. 

8. Рекомендувати відділенню поліції №2 Коростенського РУП ГУНП  в 

Житомирській області  щорічно до 01 листопада забезпечити надання 

дільничним інспектором поліції, який обслуговує с.Тепениця, службі у справах 

дітей Олевської міської ради інформацію про кількість відвідувань дитячий 

будинок сімейного типу,  факти неналежної поведінки з боку прийомних дітей та 

батьків-вихователів, відсутність (наявність) правопорушень, вжиті 

профілактичні заходи. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

Олевської міської ради 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   

29.10.2021                                  № 

 

Про надання дозволу ****** 

на вчинення правочину  

від імені неповнолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 409 «Про надання дозволу ****** 

на вчинення правочину від імені неповнолітньої дитини ******, а саме: 

придбання будинку та земельної ділянки по вулиці ******, буд. 12-А с. 

Покровське Коростенського району Житомирської області», керуючись  п. 2 ст. 

177 Сімейного кодексу України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  порядок  вчинення  

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства 

юстиції України № 20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження 

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

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 «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 ****** на вчинення правочину від імені неповнолітньої 

дитини Кацової Олександри Вадимівни, а саме: придбання будинку та 

земельної ділянки по вулиці ******, буд. 12-А с. Покровське Коростенського 

району Житомирської області. 

 

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 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021                                  № 

 

Про надання дозволу ****** 

на вчинення правочину від  

імені малолітньої дитини  

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 406 «Про надання дозволу ****** 

на вчинення правочину від імені малолітньої дитини ******, а саме: отримання 

в дарунок будинок та земельну ділянку по вулиці Олевської республіки, 36-а, м. 

Олевськ, Житомирської області, які їм бажає подарувати бабуся ******», 

керуючись  п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  

порядок  вчинення  нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої 

наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 

Порядку провадження органами опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини, який затвердженй постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 «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 ******на вчинення правочину від імені малолітньої дитини 

******, а саме: отримання в дарунок будинок та земельну ділянку по вулиці 

******, 36-а, м. Олевськ, Житомирської області, які їм бажає подарувати бабуся 

Гуринович Алла Леонтіївна. 

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 

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

 

РІШЕННЯ   

29.10.2021                                  № 

 

Про надання дозволу ****** 

на вчинення правочину від імені 

неповнолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 405 «Про надання дозволу 

******на вчинення правочину від імені неповнолітнього ******, а саме: 

продаж квартири по вулиці ******, 1, кв.24 м. Олевськ, Житомирської області», 

керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  

порядок  вчинення  нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої 

наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 

Порядку провадження органами опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 «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 ****** на вчинення правочину від імені неповнолітнього 

******, а саме: продажу квартири по вулиці ******, 1, кв.24 м. Олевськ, 

Житомирської області. 

 

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 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про надання дозволу ***** 

діяти в інтересах неповнолітньої 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 407 «Про надання дозволу ***** 

діяти в інтересах неповнолітньої ***** , а саме: на розроблення проєкту із 

землеустрою на відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного 

кодексу України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних 

дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 

№ 20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та 

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

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 «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 *****  діяти в інтересах неповнолітньої *****, а саме: на 

розроблення проєкту із землеустрою на відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,15 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

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 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про надання дозволу ***** 

та ***** діяти від імені дітей 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 408 «Про надання дозволу *****  

діяти від імені малолітньої дитини ***** та ***** діяти від імені дітей *****  та 

*****, на вчинення правочину, а саме: продажу будинку власником якого є 

неповнолітні діти, який знаходиться за адресою вулиця *****, буд. 15 м. 

Олевськ Житомирської області», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу 

України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 

20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та 

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

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 «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 *****  діяти від імені малолітньої дитини ***** та ***** 

діяти від імені дітей *****, на вчинення правочину, а саме: продажу будинку 

власником якого є неповнолітні діти, який знаходиться за адресою: вулиця 

*****, буд. 15 м. Олевськ Житомирської області. 

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   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про затвердження висновку органу 

опіки та піклування Олевської міської ради  

від 25.10.2021 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав ***** , 30.04.1988 року народження, 

відносно малолітньої *****, 30.10.2007 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 25.10.2021 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав *****, 

30.04.1988 року народження, відносно малолітньої *****, 30.10.2007 року 

народження, 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 25.10.2021 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

*****, 30.04.1988 року народження, відносно малолітньої *****, 30.10.2007 

року народження. 

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 

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про затвердження висновку органу 

опіки та піклування Олевської міської ради  

від 25.10.2021 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав *****, 03.04.1991 року народження, 

відносно малолітнього *****, 30.01.2010  року народження 

 

 Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 25.10.2021 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав *****, 

03.04.1991 року народження,  відносно малолітнього *****, 30.01.2010  року 

народження, 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 

25.10.2021 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав *****, 

03.04.1991 року народження,  відносно малолітнього *****, 30.01.2010  року 

народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської 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   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

26, кв.1 м. Коломия, Івано-Франківської області, ***** проживає по вул. 

*****,11, с. Лопатичі, Коростенського району, Житомирської області, 

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.45, 46 Житлового кодексу Української РСР, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до особової справи *****, 1999 р. н., яка перебуває  на 

квартирному обліку з 07.04.2015 року, як дитина позбавлена батьківського 

піклування, змінивши прізвище *****  на *****  та додати до складу її сім’ї 

дитину *****, 2019 р.н. 

2. Внести зміни до особової справи *****, 1985 р.н., який перебуває на 

квартирному обліку з 27.04.2018 року, як учасник бойових дій в зоні 

проведення АТО, додавши до складу його сім’ї дитину ***** , 2018 р.н. 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни до особової справи  

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 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   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

         Розглянувши листи т.в.о. начальника служби у справах дітей Олевської 

міської ради Дворецької Світлани Леонідівни від 12.10.2021 року №397, 398, 

399, 400, керуючись пп.2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення»,  ст. 36,39,46 Житлового кодексу Української РСР, 

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 *****, 16.08.2005 р.н., уродженку м.Олевськ, та 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

дитину позбавлену батьківського піклування. 

2. Взяти на квартирний облік *****, 25.08.2005 р.н., уродженку с.Кишин, та 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги  та соціальної 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

дитину-сироту. 

3. Взяти на квартирний облік *****, 06.09.2005 р.н., уродженку м.Олевськ, та 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги  та соціальної 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

дитину позбавлену батьківського піклування. 

4. Взяти на квартирний облік *****, 12.09.2005 р.н., уродженку с.Хочине, та 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

дитину сироту. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

  

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

   

         Взявши до уваги лист Олевського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 22.10.2021р. №736/22.11-23, 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 

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

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

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку *****,1986 р.н., *****, 1988 р.н., *****, 1986 

р.н., *****, 1936 р.н., *****, 1962 р.н.,  у зв’язку зі смертю. 

2. Зняти з квартирного обліку *****, 1980 р.н., *****,1976 р.н. та її сім’ю, 

*****, 1976 р.н. та її сім’ю на підставі документів, які свідчать про право 

власності на нерухоме майно, внаслідок чого відпали підстави для надання 

їм іншого жилого приміщення. 

3. Спеціалісту відділу житлово - комунального господарства та 

інфраструктури Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки осіб, які 

знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

  

 

 

 Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про зарахування витрат на здійснення 

поліпшення орендованого майна 

по пров.Промисловий,8, кв.1, 

м. Олевськ, Житомирської області 

 

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

Олевськ від 28 липня 2021 року, згідно договору найму житла від 01.03.2021 

року №1, взявши до уваги акт комісії з прийому-передачі поліпшень від 

28.07.2021р., який затверджений рішенням XIII сесії Олевської міської ради 

VIII скликання 07.10.2021 року №584 «Про затвердження акту комісії з 

прийому-передачі проведених поліпшень орендованих житлових приміщень 

комунальної власності Олевської міської ТГ по пров.Промисловий,8 кв.1, 

м.Олевськ, Житомирської області», керуючись Цивільним кодексом України,  

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Зарахувати витрати на здійснення поліпшення орендованого майна, а саме:  

ремонту службового житлового приміщення, що перебуває у користуванні гр. 

*****  – лікаря КУ «Олевська центральна лікарня»,  загальною площею 59,5 

кв.м., за адресою: провулок Промисловий, буд.8, кв1, м. Олевськ, 

Житомирської області, на загальну суму 99364,41 грн. в  рахунок орендної 

плати визначеної договором.  

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   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

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

*****,21 с.Замисловичі, Коростенського району, Житомирської області, ч.1 

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

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність житловий будинок №21 по вул. Княгині 

Ольги, Коростенського району, Житомирської області, загальною площею 96,1 

м.кв., *****, 1964 р.н. та його сім’ї у складі: 

*****, 1967 р.н. 

1.1. *****  сплатити вартість надлишкової загальної прощі житлового будинку, 

що приватизується, в сумі 8 грн.12 коп. згідно  розрахунку (додаток). 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтво 

про право власності на житло. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

      Додаток        

   до рішення виконавчого комітету 

  Олевської міської ради 

від 29.10. 2021р.№ 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості надлишкової загальної прощі квартири (будинку), що 

приватизується 

 

1. Загальна площа будинку ( квартири) (П) – 96,1 кв.м. 

2. Кількість зареєстрованих у квартирі осіб (М) -  2 

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям 

квартири за законом:                                                                                                                                                                                   

Пб=  М x 21+10=2 x 21+10 = 51 кв.м. 

4. Розмір надлишкової площі, що підлягає  оплаті: 

Пн= ( П – Пб ) = 96,1 – 51,0 = 45,1 кв.м. 

5. Вартість надлишкової  загальної площі квартири, що приватизується 

(розмір доплати за надлишкову площу): 

Д= Пн x 0,18 = 45,1x 0,18 = 8,12 грн. 

 

 

 

Підпис відповідальної  

за розрахунок особи                                        ___________  Бородавко Н.А. 

 

Підпис наймача, що приватизує квартиру    ___________ *****  М.А. 
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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   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про утворення територіальних  

формувань цивільного захисту 

 

Відповідно до пп. 6 п. «б» ч.1 ст.33, ст.34 «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 26 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку 

утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», враховуючи 

наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 № 113 «Про 

затвердження примірного положення про формування цивільного захисту», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.09.2021 №546 

«Про утворення територіальних формувань цивільного захисту», з метою 

визначення складу, організаційної структури формувань цивільного захисту, 

порядку їх оснащення технікою та майном, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити територіальні формування цивільного захисту Олевської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту. 

2. Затвердити Положення про територіальні формування цивільного 

захисту Олевської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту, додається. 

 3. Затвердити  табель оснащення територіальних формувань цивільного 

захисту Олевської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту технікою та майном, додається. 

4.Контроль за виконання рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

Міський голова                                                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



ПРОЄКТ 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      рішенням виконавчого комітету 

                                            29.10.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про територіальні формування цивільного захисту Олевської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

І. Загальні положення 

            1. Формування цивільного захисту — позаштатні підрозділи, які 

утворюються суб’єктами господарювання на непрофесійній основі згідно з 

вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного 

захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 09.10.2013 № 

787, для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому 

числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, 

а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення 

населення i техніки. 

             2. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України, 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та 

цим Положенням. 

ІІ. Основні завдання, функції та права територіального формування ЦЗ 

1. Основні завдання територіальних формувань місцевого рівня ЦЗ 

визначаються з урахуванням наявної спеціальної техніки, майна та 

підготовлених працівників і можуть включати: 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 

ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійно-рятувального 

обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій), у 

тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій 

або терористичних актів; 

- проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення 

великої кількості людей і техніки у мирний час та в особливий 

період; 

- здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке 

постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або 

терористичних актів; 

- виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних 

факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на 

об’єктах підвищеної небезпеки; 
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- гасіння великих пожеж; 

- проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій 

та санітарної обробки людей; 

- інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів 

цивільного захисту; 

- забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту; 

- обслуговування захисних споруд цивільного захисту. 

2. Відповідно до покладених на них завдань основними функціями 

територіальних формувань місцевого рівня ЦЗ є: 

- проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної 

ситуації; 

- пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим; 

- здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому 

числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або 

терористичних актів; 

- рятування матеріальних та культурних цінностей; 

- здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів 

життєзабезпечення населення; 

- санітарне очищення та знезараження території. 

3. Формування мають право: 

- на отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи 

необхідної безпеки; 

- на безперешкодний доступ на територію суб’єктів господарювання. 

Що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації; 

- вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації 

дотримання встановлених норм безпеки. 

4. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань 

визначається планами приведення у готовність цих формувань. 

 

III. Керівництво формуваннями цивільного захисту 

 

1. Безпосереднє керівництво формуванням здійснює його командир 
(начальник), який призначається розпорядженням  міського голови.  

2. Командир (начальник) формування у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України, указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 
України і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами 

законодавства України та цим Положенням. 
3. Командир (начальник) формування зобов'язаний: 
1) здійснювати керівництво формуванням; 
2) визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування; 
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3) забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням; 
4) аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування; 
5) звітувати міському голові про проведену роботу; 
6) організовувати і проводити підготовку працівників формування до дій 

у надзвичайних ситуаціях; 
7) здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства 

та завдань, покладених на формування. 
4. Командир (начальник) має право: 

1) брати участь у розробленні документів, пов'язаних із діяльністю 
формування; 

2) надавати пропозиції міському голові щодо вдосконалення роботи 
формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального 
захисту його працівників; 

3) надавати пропозиції щодо заохочення і накладення дисциплінарних 
стягнень на працівників. 

 
ІV. Порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою і 

майном 

 
1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на 

підставі визначеної організаційної структури формування, а також Порядку 
забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб 
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної 
та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200. 
2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, техніка і майно, 

в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне формування. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 



           

Додаток 
 

Табель оснащення територіальних формувань цивільного захисту Олевської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту технікою та майном 

№ 

з/п 

Найменування підрозділу та відомча 

(територіальна) належність 

Найменування 

формувань 

цивільного 

захисту 

Місце 

розташування та 

телефон 

Чисельність та 

склад 

формування 

Техніка 

формування 

ЦЗ 

Перелік  рятувальних  та 

аварійно-відновлювальних 

заходів, які можуть бути 

виконані 

силами  формування 

1 

Олевська дільниця Овруцького 

відділення  АТ «Житомиргаз» 

Аварійно-

газотехнічна 

бригада 

м. Олевськ 

вул. Промислова, 62 

104  (2-14-60) 

4 1 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого рівнів 

на об'єктах газового 

господарства 

2 

ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж» 

Аварійно-технічна 

бригада з 

водопровідно-

каналізаційних 

(теплових)мереж 

м. Олевськ 

вул.  Богдана 

Хмельницького, 13-а 

(04135) 2- 25-82 

 

6 1 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого рівнів 

на водопровідно-каналізаційних 

(теплових) мережах 

3 

КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради,  

Екстренна медична 

бригада 

м. Олевськ 

вул. Промислова 

(04135) 2-14-01 

 

16 2 Надання первинної медичної 

допомоги 

4 

ТзВД «РІМ-БОГДАН» Автоколона з 

перевезення 

евакуйованих 

м. Олевськ 

вул. Пушкіна, 13 

(04135) 2-14-07  

 

6 6 Перевезення евакуйованих у 

разі виникнення НС  



           

5 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, 40-ДПРП 3-

ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області,  Олевський 

міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний 

лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України», Олевське 

управління головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, Метеостанція 

Олевськ 

Група радіаційної 

та хімічної розвідки 

м. Олевськ,  

вул. Київська, 50 

101, (04135) 2-15-43  

 

11 3 Проведення радіаційної та 

хімічної розвідки у разі 

виникнення НС місцевого рівня 

6 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, 40-ДПРП 3-

ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області Дочірнє 

підприємство «Олевський лісгосп 

АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної ради  

Група 

пожежогасіння 

м.Олевськ, 

вул.Олевської 

республіки,114 

Тел..0967391515 

25 5 Гасіння  пожеж 

7 

Олевське відділення поліції 

Коростенського відділу поліції 

Головного Управління Національної 

поліції в Житомирській області 

Група охорони 

громадського 

порядку 

м.Олевськ 

вул. Свято-

Возжвиженська, 2 

(04135) 2-23-56 

7 3 Охорона громадського порядку 

та майна 

8 

 Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний 

лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України» 

Розрахунково-

аналітична група 

м. Олевськ  

пров. Промисловий,  

4  

(04135) 2-15-31 

2 1 Здійснення збирання, 

оброблення, передавання і 

збереження інформації про стан 

радіаційної та хімічної 

обстановки у разі виникнення 

НС  



           

 



           

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                               № 

 

Про створення спеціалізованих  

служб цивільного захисту на території  

Олевської міської територіальної громади 

 

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 36, ст.40 «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 25 «Кодексу цивільного захисту України»,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.07.2015р. № 469 «Про затвердження Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту», з метою проведення спеціальних 

робіт і забезпечення виконання заходів захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та 

воєнного характеру, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Створити та  затвердити Перелік спеціалізованих служб цивільного захисту 

на території Олевської міської територіальної громади, окремих підприємств, 

установ та організацій, додається. 

2. Затвердити Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, 

додається. 

3. Рекомендувати керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту 

розробити у новій редакції Положення про спеціалізовану службу цивільного 

захисту,  план реагування органів управління та сил спеціалізованої служби на 

надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного 

характеру,  план цивільного захисту на особливий період та погодити їх з 

відділом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого  заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



           

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      рішенням виконавчого комітету 

                                     міської ради 

                                              29.10.2021 №  
 

ПЕРЕЛІК 

спеціалізованих служб цивільного захисту Олевської міської територіальної 

громади 

 

                                                           

№ 

з/п 

Назва спеціалізованої 

служби 

База створення Керівник спеціалізованої служби 

1. Енергетики АТ «Житомиробленерго» (за згодою) Начальник Олевського РЕМ 

2. Захисту 

сільськогосподарських 

тварин та рослин 

Олевське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

Начальник Олевського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

3. Інженерна та комунально-

технічна 

Відділ ЖКГ, інфраструктури та 

цивільного захисту населення 

виконавчого апарату міської ради 

Начальник відділу ЖКГ, 

інфраструктури та цивільного захисту 

населення виконавчого апарату 

міської ради 

4. Медична КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, КНП 

«Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

Головний лікар КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради, 

5. Оповіщення і зв’язку Дільниця мережі доступу №321/6 

Житомирська філія ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою) 

Начальник Дільниці мережі доступу 

№321/6 Житомирська філія ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою) 

6. Протипожежна 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області, 40-ДПРП 3-

ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області, ДП «Олевське 

лісове господарство» ДП «Олевський 

лісгосп АПК» 

Начальник 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Житомирській 

області, 

7. Автодорожня ТзВД «РІМ-БОГДАН», ПАТ «Оевське 

ШБУ-42» 

Директор ТзВД «РІМ-БОГДАН» 

8. Охорони громадського 

порядку 

Олевське відділення поліції 

Коростенського відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Житомирській 

області 

 Начальник Олевське відділення 

поліції Коростенського відділу поліції 

ГУ Національної поліції в 

Житомирській області 

9. Торгівлі і харчування ТОВ «Олевський ОРС» (за згодою) Директор ТОВ «Олевський ОРС» (за 

згодою) 

10. Гідрологічного 

/гідродинамічного/ захисту 

Олевська дільниця Басейнового 

управління р.Прип’ять 

Начальник Олевської дільниці 

Басейнового управління р.Прип’ять 

 



           

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      рішенням виконавчого комітету 

                                              29.10.2021 №  
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціалізовані служби цивільного захисту Олевської міської 

територіальної громади 

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад 

спеціалізованих служб цивільного захисту Олевської міської територіальної 

громади (далі - спеціалізовані служби), організацію управління ними та їх 

функціонування.  

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:  

  1) розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях 

виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації для визначення 

загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, 

зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт; 

  2) спеціальна розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в 

місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації з метою 

одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, інженерну, радіаційну, 

хімічну, бактеріологічну обстановку тощо. Інші терміни вживаються у 

значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших 

законодавчих актах. 

 3. Спеціалізовані служби (енергетики; захисту сільськогосподарських тварин і 

рослин; інженерна та комунально-технічна;торгівлі і харчування; медична; 

зв'язку та оповіщення; протипожежна; охорони громадського порядку, 

гідрологічного захисту) входять до складу сил цивільного захисту громади та 

складаються з місцевих та об'єктових спеціалізованих служб цивільного 

захисту відповідно до функціональної спрямованості.  

4. Сеціалізовані служби утворюються в Олевській міській ланці територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської 

області для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту. 

Спеціалізовані служби утворюються згідно з переліком спеціалізованих служб 

Олевської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Житомирської області.  

5. Спеціалізовані служби проводять свою діяльність відповідно до положення 

про таку службу, що затверджується рішенням виконавчого комітету  

 6. Основними завданнями спеціалізованих служб: 



           

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів 

цивільного захисту на особливий період;  

2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування 

в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;  

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, 

груп, команд або об'єктових підрозділів до дій за призначенням;  

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки 

фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;  

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для 

виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;  

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з 

цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до 

таких робіт і заходів;  

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Житомирської області, які залучаються до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій;  

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих 

служб.  

7. Спеціалізовані служби відповідно до покладених на них завдань:  

1) служба енергетики: організовує і проводить аварійно-відновлювальні 

роботи на пошкоджених об'єктах мережі електропостачання; забезпечує 

енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням 

автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності); забезпечує 

енергопостачання суб'єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність 

населення; визначає шкоду, заподіяну суб'єктам господарювання паливно-

енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, 

потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх 

функціонування; координує заходи, які здійснюються суб'єктами 

господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання 

встановленого режиму світломаскування в особливий період;  

2) служба із захисту сільськогосподарських тварин і рослин: проводить 

моніторинг стану забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними 

речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції 

рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських 



           

потреб; проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози 

виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та 

маршрутів евакуації; проводить роботи з ліквідації епізоотій та епіфітотій, 

здійснює епізоотичний, фітосанітарний і токсикологічний контроль під час 

проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; здійснює 

відповідно до компетенції контроль за безпечністю харчових продуктів і кормів  

під час виникнення надзвичайних ситуацій, бере участь у здійсненні заходів 

щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх 

виготовлення рослинного та тваринного походження; бере участь у здійсненні 

заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень, 

сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та 

рослинництва; бере участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної 

техніки для роботи на зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і 

рослин, що заражені (уражені), знезараженні території, приміщень, де 

зберігається продукція тваринництва та рослинництва; здійснює агрохімічне 

обстеження, ветеринарну діагностику, лікування тварин, що заражені (уражені), 

знезаражує посіви, пасовища і продукцію тваринництва та рослинництва; 

здійснює ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи; бере участь у 

здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин від 

впливу небезпечних факторів ураження; організовує заходи із знищення зерна, 

продовольства, харчової сировини, фуражу та інших матеріальних засобів, що 

не підлягають знезараженню; забезпечує створення резерву спеціального майна 

і засобів для захисту свійських тварин та сільськогосподарських рослин у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; бере участь у сільськогосподарському 

виробництві на забруднених територіях, здійснює контроль за безпечністю 

такого виробництва; бере участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих 

тварин і відходів тваринного походження;  

3) інженерна та комунально-технічна служба: проводить спеціальну розвідку 

в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, шляхів руху 

сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; організовує будівництво 

протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних 

та інших інженерних споруд спеціального призначення; організовує 

обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, 

здійснює заходи щодо їх безпечної експлуатації; здійснює інженерне 

забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх розташування під час 

висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та на 

визначені об'єкти для виконання робіт; здійснює методичне забезпечення робіт 

і заходів під час будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій; 

визначає шкоду, заподіяну суб'єктам господарювання, об'єктам комунальної 

сфери і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних 

ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 



           

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного 

відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів; веде облік інженерної 

техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, залучає її до проведення таких робіт; здійснює розчищення 

шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; організовує та 

здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості 

комунально-енергетичних мереж, проводить невідкладні аварійно-

відновлювальні роботи на них та їх спорудах; здійснює посипання 

спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення  

зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, 

систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів; 

організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де 

здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків; веде облік спеціальної техніки, що може бути залучена 

для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах 

комунальної сфери, залучає її до проведення таких робіт; здійснює 

організаційні заходи щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, 

пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні 

ситуації у мирний час та особливий період, на базі суб'єктів господарювання, 

які утворили такі служби;  

4) служба торгівлі і харчування : розробляє та здійснює заходи щодо захисту 

продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення 

надзвичайних ситуацій; організовує закладення продовольства до захисних 

споруд цивільного захисту та на пункти управління; забезпечує 

продовольством і промисловими товарами першої необхідності особовий склад 

сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; забезпечує речовим майном пункти санітарної обробки людей;  

забезпечує створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, 

необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних 

для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і 

життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

організовує забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами 

сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення 

першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

здійснення інших заходів, передбачених законодавством; визначає потребу у 

матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення постраждалих у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій;  



           

 5) медична служба: організовує медичне забезпечення, надає медичну 

допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та 

особовому складу підрозділів цивільного захисту; організовує взаємодію сил і 

засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; надає екстрену медичну допомогу пораненим та 

постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює медичне 

сортування поранених; організовує евакуацію постраждалих у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров'я з урахуванням медичних 

показань; організовує роботу закладів охорони здоров'я під час прийому 

великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби 

лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними  

засобами, препаратами крові тощо; ізолює інфекційних хворих і 

контамінованих осіб, проводе їх санітарну обробку і деконтамінацію та надає 

екстрену медичну допомогу; організовує та здійснює державний санітарно-

епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; організовує та здійснює медичні 

профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів 

цивільного захисту; створює резерв лікарських засобів та виробів медичного 

призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного 

забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; проводить 

постійну роботу з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи 

екстреної медичної допомоги, організовує навчання та тренування підрозділів 

системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;  навчає 

немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій; збирає, аналізує, узагальнює дані про 

медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозує її розвиток у районах 

виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на 

прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого 

населення;  

  6) служба зв'язку і оповіщення: організовує взаємодію з центрами 

управління операторів телекомунікацій; організовує та здійснює заходи щодо 

забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих 

систем централізованого оповіщення відповідного рівня; здійснює оповіщення 

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що 

розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в 

прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору 

та слуху формі; забезпечує функціонування у населених пунктах і місцях 



           

масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту; 

визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок 

виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення; 

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених 

технічних засобах оповіщення; забезпечує зв'язком сили цивільного захисту під 

час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; забезпечує 

надійним зв'язком органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;  

  7) протипожежна служба: проводить спеціальну розвідку в місцях 

виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил 

цивільного захисту та маршрутів евакуації; проводить першочергові 

(невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення 

аварій, катастроф, стихійного лиха; забезпечує органи управління і сили 

протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі 

виникнення таких ситуацій; визначає потребу в матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;  

координує дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-

технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів і 

територій;  

 8) служби транспортного забезпечення: забезпечують здійснення заходів у 

разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті; 

ведуть облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та 

подають відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби; 

здійснюють перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, 

морським, річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення 

надзвичайних ситуацій; забезпечують перевезення згідно з планами реагування 

на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, 

перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення 

(вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до 

рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації; беруть участь у визначенні 

шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також 

повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій; 

організовують забезпечення транспортних засобів, що залучаються до 

виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами; 

забезпечують відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної 

транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період; 



           

розробляють та здійснюють заходи щодо забезпечення функціонування 

дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, 

катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру, під час ліквідації їх наслідків; 

 9) служба охорони громадського порядку: бере участь відповідно до 

компетенції у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в 

зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без 

нагляду в таких зонах; 8 повідомляє відповідним державним органам і 

громадським об'єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації; надає 

допомогу районній державній адміністрації та органам місцевого 

самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, 

проведенні евакуації населення; бере участь у здійсненні карантинних заходів 

під час епідемій та епізоотій; визначає потребу в матеріальних ресурсах, 

необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку. 

10)служба гідрологічного /гідродинамічного/ захисту: проводить заходи по 

запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків, 

пов’язаних в основному із проходженням повеневих і паводкових вод чи 

недостатнім рівнем  експлуатації річкових гідроспоруд і меліоративних систем, 

які знаходяться у відомчому підпорядкуванні обласного управління водних 

ресурсів; організовує роботи зексплуатації, капітального та поточного ремонту 

меліоративної мережі, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів; 

координує дії водогосподарських організацій громади при загрозі та 

безпосередньо при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час пропуску 

льодоходу, повені та паводку; визначає потребу в матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення аварійно- відновлювальних робіт у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 8. Організаційну структуру спеціалізованих служб, кількість їх підрозділів 

визначають керівники органів, суб'єктів господарювання, які утворили такі 

служби, з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, 

виробничих умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, 

захисту населення і території у мирний час та особливий період, наявності та 

стану матеріально-технічної бази. 

9. Спеціалізовану службу очолює керівник відповідного органу управління 

такої служби.  

10. Функціонування та залучення спеціалізованих служб для проведення 

спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення 

здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах 

повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації 

та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної 

державної системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період 



           

спеціалізовані служби функціонують відповідно до зазначеного Кодексу та з 

урахуванням особливостей, що визначаються Законами України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-

правовими актами.  

12. Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі 

служби укомплектовані, ведеться завчасно відповідним органом управління 

спеціалізованої служби.  

13. Підготовка спеціалізованих служб проводиться згідно з Порядком 

підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного 

захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня  

2013 року № 443, Порядком здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 червня 2013 року № 444, Порядком проведення навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819.  

 



 

           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення: в.о директора Олевського РСТК ТСОУ Галак 

В.В., старости Кишинського старостинського округу Гергала О.В, завідувача 

Покровського ДНЗ Корбун С.М., 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 25.10.2021р. № 27, № 28, № 

29, 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) Олевській міській раді на зрізання 2 берез, 2 кленів, 6 ясенів за 

адресою: вул. Пушкіна, 7, в м. Олевськ; 

2) старості Кишинського старостинського округу Гергалу О.В на зрізання 

4 тополь на території Будинку культури за адресою: вул. Житомирська, 63, с. 

Кишин та 5 тополь, 2 ялин, 1 вільхи, 2 берез на території кладовища с. Кишин; 

3) завідувачу Покровського ДНЗ Корбун С.М. на зрізання 1 граба на 

території ДНЗ за адресою вул. Лісова, 6, с.Покровське.  

 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  



 

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про надання дозволу на збір  

вихідних даних на приєднання 

до централізованої мережі 

водопостачання та  водовідведення  

 

 Розглянувши звернення начальника відділу освіти Олевської міської ради 

Левченка Валерія Петровича, комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня», гр. *****, проживає за адресою: м. Олевськ 

вул. *****, 36а, кв. 10, 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) начальнику відділу освіти Олевської міської ради Левченку В.П. на 

приєднання до централізованої мережі водопостачання та водовідведення 

адмінприміщення відділу освіти, яке знаходиться за адресою: бульвар 

Воїнів-Афганців, 1, м. Олевськ; 

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

водовідведення частку житлового будинку, який знаходиться за адресою: 

вул. *****, 10, м. Олевськ; 

3) комунальному некомерційному підприємству «Олевська центральна 

лікарня» на приєднання до централізованої мережі водопостачання 

приміщення за адресою: пров. Промисловий, 2, м. Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про  присвоєння та  зміну 

адрес об’єктам нерухомого майна 

 

 Розглянувши заяви гр. *****,  проживає  по вул. *****, 13 м. Олевськ  

Коростенського району Житомирської області, гр. Мельника Сергія 

Вікторовича*****, що проживає по вул. *****, 32-А в м. Олевськ  

Коростенського району Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26
3
 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 97,0 м. кв. з вул. 

Корольова, 13/13  на вул. Корольова, 13 в м. Олевськ  Коростенського 

району Житомирської області, поштовий індекс 11001, який належить *****. 

2. Змінити адресу земельним ділянкам, кадастровий номер 

1824486202:05:002:0023 площею 0,0660 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд 

(присадибна ділянка) та кадастровий номер 1824486202:05:019:0019 площею 

0,1082 га, для ведення особистого селянського господарства з вул. *****, 7  

на вул*****, 1 в с. Варварівка Коростенського району Житомирської 

області, які належить *****. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

  

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету 

від 31.08.2021 року № 178 

Розглянувши спільну заяву *****  від 13.10.2021 року № 367/4, 

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

26-3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

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

31.08.2021 року № 178 «Про  присвоєння та  зміну адрес об’єктам нерухомого 

майна»: 

1.1 Вступну частину після слів «гр. *****» доповнити словами «*****». 

1.2 Пункт 5 викласти у новій редакції: «Змінити адресу житловому будинку 

загальною площею 118,5 м. кв. з вул. Першотравнева, 2 на пров. 

Незалежний, 3 в *****, Коростенського району Житомирської області, 

поштовий індекс 11020, який належить *****». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

 

   Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про переведення житлових   

приміщень в нежитлові 

 

 Розглянувши заяву та подані матеріали громадянки *****, проживає по 

вул. *****, 68-А в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

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

«Положенням про порядок  переведення житлових приміщень та житлових 

будинків в нежитлові» затвердженої  рішення ХХХХ сесії Олевської міської 

ради  VІ скликання від 28 березня  2014 року № 482, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Перевести житлові приміщення квартири № 3 загальною площею 64,2 кв.м., 

житлового будинок №49 по вул. Свято-Миколаївська в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, в нежитлові, які належать 

громадянці Басюк Олені Василівні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.10.2021     м. Олевськ                            № 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасової  

споруди 
 

    Розглянувши заяви гр. *****, проживає по вул. *****, 4 в м. Олевськ  

Коростенського району Житомирської області, гр. *****, проживає по вул. 

*****, 12  в с. Калинівка  Коростенського району Житомирської області, ФОП 

*****, проживає по вул. *****, 16 в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області, *****, проживає по вул. *****, 36-А, кв.10 в м. Олевськ  

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 з зупинкою автотранспорту 

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

земельній ділянці  по вул. Свято-Миколаївська в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, схема додається; 

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

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

Лесі Українки в с. Калинівка Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

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

підприємницької діяльності, площею 25 м. кв. на земельній ділянці  по вул. 

Пушкіна в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, схема 

додається; 

- гр. ***** на розміщення 3 тимчасових  споруд для провадження 

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



 

вул. Чкалова, 10 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

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

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

Богдана Хмельницького в м. Олевськ Коростенського району Житомирської 

області, схема додається; 

2. Виконавцям 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. Виконавцям робіт гр. *****  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     


