
ПРОЄКТ 

  

     

            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  № 

 

Про схвалення Прогнозу бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2022-2024 роки 

  
Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:    

       1.Схвалити Прогноз бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки, що додається. 

       2. Винести Прогноз бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки на розгляд сесії міської ради. 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

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

            

 

          

Міський голова                                                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

«Про схвалення Прогнозу бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проєкт рішення та додатки до нього підготовлено на виконання вимог ст. 

75
1
Бюджетного кодексу України. 

Державна бюджетна політика на 2022–2024 роки щодо місцевих бюджетів 

таміжбюджетних відносин передбачає розвиток середньострокового бюджетного 

планування на місцевому рівні. Прийняття рішення зумовлено необхідністю 

удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності 

місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання 

бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних 

відносин. 

 

2. Мета та завдання прийняття рішення 

 

Метою прогнозу бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, 

встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету 

у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики міста. 

 

3. Загальна характеристика рішення 

 

Рішенням передбачено схвалити Прогноз бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. Фінансово-економічне обґрунтування 

основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

територіальної громади викладені у додатках 1-12 до рішення Олевської міської 

ради «Про Прогноз бюджету Олевської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки». 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

 

Бюджетний кодекс України; 

Податковий кодекс України; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки; 

Постанова КМУ № 548 від 31.05.2021 року «Про схвалення бюджетної 

деклараціїна 2022-2024 роки»; 



Накази Міністерства фінансів України № 314 від 02.06.2021 року «Про 

затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції до його 

складання» та № 365 від 23.06.2021 року «Про затвердження методичних 

рекомендаційщодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого 

бюджету»; 

Розпорядження міського голови від 30.06.2021 № 196 «Про організацію 

роботи щодо складання прогнозу бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проекту рішення не потребує матеріальних та інших витрат. 

 

6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття рішення 

 

Прогноз бюджету Олевської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки стане базою для прийняття рішень міською радою та її виконавчого 

комітету. Трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири 

для бізнесу та інвесторів, що позитивно відобразиться на зростанні економіки 

громади. 
 

 

 

Начальник 

фінансового управління                                                       Катерина ГОРПИНІЧ  



СХВАЛЕНО  

Рішенням виконавчого комітету Олевської 

міської ради 

31.08.2021 № 

 

Прогноз 

бюджету Олевської міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки 

( 06513000000) 

(код бюджету) 

І. Загальна частина 

 

Прогноз бюджету  Олевської  міської територіальної громади (далі – бюджету)   на 2022-

2024 роки (далі –  Прогноз) розроблено відповідно до статті 75
1
 Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів 

та міжбюджетних відносин. 

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-

2024 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548, 

основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України. 

Прогноз враховує положення Стратегії розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2027 роки, затвердженої рішенням ХХІ сесії VIII скликання від 

22.12.2017 року № 395 і місцевих програм економічного і соціального розвитку громади на 

відповідний період. 

Програма економічного і соціального розвитку Олевської міської територіальної громади 

на 2021 рік; 

Програма розвитку культури Олевської міської ради;   

Програма соціального захисту населення Олевської міської ради;  

Комплексна програма розвитку  фізичної культури і спорту; 

Комплексна програма розвитку  фізичної культури і спорту; 

Комплексна програма оздоровлення дітей; 

Програма забезпечення громадян Олевської ОТГ життєво-необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення; 

 Програма компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям громадян 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади; 

 Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території, районів проведення антитерористичної операції на території Олевської ОТГ та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

Служби безпеки України, інших силових структур громади, що брали участь у 

актитерористичних операцій на 2020-2022 роки; 

Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради»; 

 Програма надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення на період 

до 2022 року; 

Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2021 рік; 

Програма охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів на 2019-2021 роки. 

Прогноз є стратегічним документом планування показників міського бюджету на 

середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік. З огляду на 

зазначене, метою Прогнозу є забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики на рівні громади, зокрема шляхом ефективного планування показників 

бюджету для досягнення цілей та пріоритетів Стратегії розвитку Олевської міської 

територіальної громади до 2027 року, серед яких надання якісних публічних послуг у 

середньостроковій перспективі. 



Для досягнення мети Прогнозу бюджету Олевської міської територіальної громади 

планується забезпечити виконання наступних завдань та  досягти наступних результатів: 

Задання Очікувані результати 

Підвищення рівня 

доступності та якості 

публічних послуг 

Проведення капітального ремонту бюджетних установ; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; облаштовання 

освітних закладів новими меблями та сучасним обладнанням; 

придбання ноутбуків для закладів загальної середньої освіти для 

забезпечення надання якісного навчального процесу;  

забезпечення доступу до швидкоякісного мережевого 

інтернету закладів соціально-культурної сфери за для розвитку 

населених пунктів громади та забезпечення умов дистанційної 

роботи та навчання, що безцінно в умовах ведення карантинних 

обмежень спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-

19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;  

створення спеціальних та інклюзивних класів (груп) у 

закладах дошкільної, загальної середньої освіти;  підвищено рівень 

успішності серед учнів закладів загальної середньої освіти;  

підвищення рівня охоплення дітей послугами позашкільної 

освіти;  

зменшення рівня захворюваності серед жителів громади, 

зокрема шляхом вакцинації від  гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;  

спрощення та зменшення тривалості процедур з надання 

адміністративних послуг громаданам. 

Забезпечення 

комфортності 

проживання 

мешканців громади 

Зменшення видатків бюджету на енергоносії (впроваджено 

енергозберігаючі проєкти в бюджетних установах, встановлено 

енергозберігаюче освітлення вулиць); 

підвищення рівня комфортності проживання в громаді 

(здійснено заходи з озеленення території, встановлюються засоби 

освітлення в місцях очікування міжміського транспорту, 

облаштовуються ігрові та спортивні майданчики). 

Сприяння розвитку 

місцевої економіки 

Збільшення кількості робочих місць; 

збільшення обсягу податкових надходжень до бюджету. 

Підвищення 

прозорості 

бюджетного процесу 

Збільшення частки видатків бюджету, які спрямовуються на 

реалізацію проєктів розвитку;  

підвищення рівня активності громадян у вирішенні питань 

щодо напрямів спрямування бюджетних коштів. 

Підвищення 

результативності та 

ефективності видатків 

бюджету 

Економія/перерозподіл бюджетних коштів у разі виявлення 

випадків їх неефективного використання за результатами 

проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних 

програм. 

Посилення бюджетної 

дисципліни та 

контролю за 

використанням 

бюджетних коштів, 

підвищення рівня 

відповідальності 

учасників бюджетного 

процесу. 

Зменшення кількості випадків неефективного та нецільового 

використання бюджетних коштів, а також інших випадків 

порушення бюджетного законодавства в ході реалізації 

бюджетного процесу. 

  

Невиконання прогнозних показників бюджету Олевської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати 

від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19 спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 



ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

 

Олевська міська територіальна громада (далі – Олевська ТГ) розташована у північно-

західній частині Житомирської області, в межах Поліської низовини, басейн річки Уборть. На 

півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з Сарненським районом Рівненської області. 

Площа – 2280,1 км
2
. Населення ТГ станом на 01.01.2021 р. складало 34894 особи, з яких 

міського 32,0%, сільського 68,0%. Частка жінок – 58% від населення ОТГ, чоловіків - 42%. 

Олевська ТГ увібрала в себе більшу частину площі і населених пунктів Олевської 

громади, тож є найбільшою за площею громадою не лише на Житомирщині, а й однією з 

найбільших в Україні. До складу ТГ входять 57 населених пункти. Центр громади – місто 

Олевськ.  

Олевська міська ТГ володіє унікальними природними ресурсами: лісами, торфом, 

гранітом, піском, рудами кольорових і рідкоземельних металів, будівельним камінням, 

бурштином. На території ТГ налічується 33 об’єкти природно-заповідного фонду, загальною 

площею 39 030,5 га, з яких загальнодержавного значення –  (20,56 тис. га), з них: природні 

заповідники –  (20,1 тис. га), заказники - 27 (18 466,5 га); місцевого значення – 27 (18 466,5 га), з 

них: заказники – 27 (18 466,5 га). На території ТГ розташована більша частина площі 

Поліського природного заповідника. У заповіднику ростуть 603 види рослин, що становлять 

30% видів усієї природної флори Українського Полісся. Мінерально-сировинна база Олевської 

ТГ більш як на третину складається з корисних копалин паливно-енергетичного комплексу 

(торф), на половину - із сировини для виробництва будівельних матеріалів (лабрадорити, габро, 

перекристалізовані вапняки, камінь та пісок будівельний), решта припадає на руди кольорових 

та рідкісних металів, нерудні корисні копалини для металургії та виробництва скла (кварцити та 

кварцевий пісок). 

Земельні ресурси громади становлять 228045,7 га, у тому числі: 

 Сільськогосподарські землі – 22%; 

 Землі лісогосподарського призначення – 68,5%; 

 Забудовані землі – 2,1%; 

 Води внутрішні – 1,4%; 

 Заповідні землі – 5,5%. 

 Відповідно до стратегії розвитку Олевської громади до  2027 року основними 

пріоритетами економічного розвитку, що вплине на наповнення місцевого бюджету та  

забезпечить зайнятість населення, визначено сільське господарство та розвиток малого і 

середнього бізнесу,  розвиток харчової  промисловості, розвиток туризму, розвиток садівництва 

та вирощування ягід. 

Розвиток промислового виробництва відбувається виходячи з зростання попиту на 

будівельні матеріали. 

Виробнича спеціалізація Олевської ТГ: добувна (ДП «Олевськторф»), харчова 

промисловість (ТОВ «Олевський хліб»),  оброблення деревини та виробів з неї (ДП «Олевське 

лісове господарство»,ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», 

ТОВ «ВУД ТРЕЙД», КДК «Полісся»), виробництво неметалевих мінеральних виробів (ТОВ 

«Металіст ОЗЕФ»), машинобудування (ТОВ «Метизний завод»). 

Серед галузей промисловості найбільш питома вага належить обробленню деревини та 

виробів з неї – 66,7%, машинобудуванню – 10,59%, харчовій промисловості – 6,9%. 

На території, яку охоплює громада, зареєстровано 1315 суб’єктів підприємницької 

діяльності, в т.ч. 222 юридичних осіб та 1093 фізичних осіб-підприємців. 

Торгівельні послуги надають 232 торгівельні точки. Основну товарну структуру імпорту 

складає лісопродукція. 

У прогнозованому періоді будуть вживатися заходи для підвищення інестиційної 

привабливості громади, підтримки малого і середнього підприємництва, забезпечення гідної 

оплати праці. Як наслідок, прогнозується подальше зростання реальної заробітної плати, а 

також зниження рівня безробіття. 

В Олевській міській територіальні громаді відслідковується тенденція до зростання 

попиту  на еко-туризм рекреаційного напрямку та народні промисли. 

Для розвитку туризму громада має унікальні туристичні об’єкти. Найбільш відомими та 

популярними серед вітчизняних та іноземних туристів в ТГ є три об’єкти – древнє городище 



Бабина гора, Національна пам’ятка архітектури Свято-Миколаївська церква (XVI ст.).  та 

заказник «Кам’яне село» український «стоунхендж». На думку фахівців-археологів, у т.ч. 

іноземних, на древньому городищі варто створити музей-скансен, що передбачено 

Стратегічним планом розвитку міста Олевськ до 2027 року. 

Зростання попиту на харчові продукти, та с/г продукцію (хміль, льон, ріпак, соя, 

пшениця, кукурудза, соняшник, картопля, овочеві культури, продукція тваринництва: молоко, 

м’ясо) це забезпечує розвиток аграрного бізнесу на території громади. 

Станом на 01.01.2021 року в сільськогосподарських підприємствах громади утримувалось 

239 голів великої рогатої худоби. 

У прогнозному періоді планується вжити заходів щодо збільшення площі 

сільськогосподарських угідь, що у перспективі забезпечить оптимізацію землекористування у 

громаді, збільшення обсягів реалізованої сільськогосподарської продукції. 

Громада розробляє наступні інвестиційні пропозиції:  

1. Будівництво малої гідроелектростанції на річці Уборть в м. Олевськ Житомирської 

області. 

2. Створення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, дикорослих ягід 

та грибів на території Олевської міської ТГ. 

3. Будівництво сміттєпереробного заводу. 

Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в 

громаді діє центр надання адміністративних  послуг. 

За підтримки Програми «U-LEAD з Європою», у листопаді 2019 року  Олевська міська 

рада отримала мобільний Центр надання адміністративних послу - це спеціально обладнаний 

автомобіль, у якому облаштовані два повноцінні робочі місця адміністраторів надання 

адміністративних послуг. Прийом громадян здійснюється всередині транспортного засобу. 

Мобільний ЦНАП обладнаний системами обігріву та кондиціонування повітря, а для 

відвідувачів є три сидячих місця. При цьому компактний пандус, який передбачений у 

автомобілі, дозволяє обслуговувати осіб з інвалідністю. «ЦНАП на колесах» також обладнаний 

мобільною валізою для отримання послуг вдома. 

На 01.01.2021 центром адміністративних послуг Олевської міської ради фактично надано 

майже 24,8тис. послуг по 170 видах. Консультаційними послугами ЦНАПу скористалися понад 

20 тис. осіб. 

Центр надання адміністративних послуг облаштований у місцях прийому суб’єктів 

звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та надають необхідні 

консультаційні послуги щодо їх заповнення. Центр надання адміністративних послуг 

підключений і має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру територіальної 

громади, ІІС «Соціальна громада».  

Протягом 2021 року органом опіки та піклування Олевської міської ради спільно з 

комунальної установи «Центр соціальних служб» Олевської міської ради» проведено 221 

обстеження умов проживання сімей різної категорії, в яких виховується 440 дітей. З них 91 

сімʼя перебуває у складних життєвих обставинах, в яких виховується 181 дитина. 

Функціонує та здійснюється 100% супроводження 8 прийомних сімей, в  яких виховується 

15 прийомних дітей та 2 дитячих будинків сімейного типу в яких виховується 8 дітей –

вихованців. Здійснюється соціальний супровід 5 осіб з числа дітей –сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування щодо  допомоги в пошуку житла, які отримали грошову компенсацію 

по державній субвенції. 

Рішенням сесії Олевської міської ради від 05.06.2021 року №337 створено мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та /або насильства за ознакою статті. 

За час роботи служби у справах дітей Олевської міської ради виявлено та влаштовано в 

сімейні форми виховання  6 дітей-сиріт, створено прийомну  сім’ю с. Кишин, в якій 

виховуються 2 дитини. Виявлено та взято на облік 45 дітей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах. Систематично проводиться контроль за умовами проживання, станом 

виконання батьківських обов’язків. Збільшено кількість обстежень умов проживання дітей в 

сім’ях, та кількість проведених профілактичних заходів та рейдів. Службою у справах дітей 

подано до суду 2 позовні заяви про позбавлення батьківських прав 4-х батьків у відношенні 4-х 



неповнолітніх дітей. Проведено 25 засідань органу опіки та піклування щодо захисту прав 

дітей. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017  року №877 зі 

змінами у 2020-2021 роках за рахунок субвенції із державного бюджету було придбано житло 

для дитячого будинку сімейного типу. П’ятьом дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського 

піклування та особам із їх числа виплачена  грошова компенсація з метою придбання житла. Діє 

регіональна комплексна цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа до 2020-2022 року. З місцевого 

бюджету щороку виділяться кошти для придбання спортивної та шкільної форми для дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

 

Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку      громади у 

2021 році  та на 2022-2024 роки є: 

 забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та покращення якості 
життя населення; 

 створення стимулів для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи прозорість та 

спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у тому числі розширюючи 

надання послуг бізнесу через електронні комунікації; 

 розробка та впровадження механізмів стимулювання попиту на продукцію кращих 

товаровиробників на місцевому ринку, а також на  міжрегіональних ярмарках та виставках;  

 створення привабливого інвестиційного середовища та формування репутації громади , як 
надійного бізнес-партнера у бізнес- спільноті; 

 реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, залучення нового досвіду та 

додаткового фінансування від міжнародних організацій; 

 підтримка ініціатив жителів громади, які беруть активну участь повсякденному житті 
громади , за рахунок дії громадського бюджету; 

 енергоефективність та захист навколишнього середовища; 

 продовження рекультивації існуючого  звалища та будівництво нового сучасного 
комплексу з переробки твердих побутових відходів; 
 забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого 
залучення мешканців громади до участі у спортивних та оздоровчих заходах; 

 підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і створення 
культурних  продуктів для різних вікових категорій. 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку Олевської ТГ 

 

Найменування показника, одиниця 

виміру 

2020 

рік      

(звіт) 

2021 рік 

(затвер- 

джено) 

2022 рік 

(план) 

2023 

рік (план) 

2024 

рік (план) 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, всього (тис. 

грн.) 

 

307894,7 
 

327000,0 
 

360000,0 
 

370000,0 
 

3980,0 

Фонд оплати праці (без 

військовослужбовців) тис. грн. 

*-зайнятих  на  підприємствах, в установах та  

організаціях щомісячного обліку (тис. грн.) 

 

483534,5 

 

609253,5 
 

700000,0 
 

780000,0 
 

840000,0 

Кількість малих підприємств   

87 
 

89 
 

90 
 

92 
 

92 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників (грн.) 
 

10617 
 

13100 
 

15600 
 

17500 
 

19500 



Заборгованість із виплати заробітної 

плати працівникам економічно активних 

підприємствміста (тис. грн.) 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Середньорічна чисельність наявного 

населення (тис. осіб) 

34,894 34,894 34,894 34,894 34,894 

Зовнішньоторговельний оборот товарами 

та послугами: 

     

Обсяг експорту (тис. дол.США) 1428,6 1500,5 1600,0 1700,0 1750,0 

Виконання прогнозованих показників бюджету, цілей та завдань  в середньостроковому 

періоді дозволить : 

 реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості 

надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади; 

 забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; 

 впровадити соціальні стандарти. 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

 

Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на основі 

стратегічних, програмних документах країни і територіальної громади, положень та показників, 

визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному 

періоді, та з урахуванням: 

-податкового потенціалу громади; 

-оцінки результативності та ефективності використання бюджетних коштів; 

-обґрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками використання; 

-збалансованості показників. 

Обсяг ресурсу бюджету у 2022-2024 роках прогнозується в обсягах 339758,2 тис.грн., 

369924,6 тис.грн., та  392102,1 тис.гривень відповідно. Загальні показники надходжень до 

бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років  середньострокового періоду  наведені у 

додатку 1 до прогнозу бюджету. 

Виконання прогнозованих показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить: 

-реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення 

якості надання публічних послуг та комфортності  проживання жителів громади; 

-забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; 

-впровадити соціальні стандарти. 

 При розрахунку показників бюджету Олевської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки враховано:  

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення 

розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване 

виконання за 2021 рік.  

2. Норми податкового, бюджетного законодавства та застосування чинних ставок 

оподаткування.  

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає: 

 

Показники 
2020 2021 2022 2023 2024 

Звіт Очікуване Прогноз 

Індекс споживчих цін:   

грудень до грудня 

попереднього року, 

відсотки 

 

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 



Індекс цін виробників:  

грудень до грудня 

попереднього року, 

відсотки 

 

114,5 

 

117,0 107,8 106,2 105,7 

 

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти: 

Показники 2022 2023 2024 

Мінімальна заробітна плата:    

– з 1 січня року (гривні) 6500 7176 7665 

– з 1 жовтня року (гривні) 6700   

Темпи приросту, % 3,1 7,1 6,8 

Посадовий оклад працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки: 

   

– з 1 січня року (гривні) 2893 3193 3411 

– з 1 жовтня року (гривні) 2982   

Темпи приросту, % 3,1 7,1 6,8 

Прогнозований прожитковий мінімум на 2022 – 2024 роки, врахований у показниках Бюджетної 

декларації, становить: 

Показники 2022рік 2023рік 2024рік 

В розрахунку на одну особу: 

- з 1 січня року (гривні) 2393 2589 2778 

- з 1 липня року (гривні) 2508 2713 2911 

- з 1 грудня року (гривні) 2589 2778 2972 

Для основних соціальних і демографічних груп населення: 

Дітей віком до 6 років:    

- з 1 січня року (гривні) 2100 2272 2438 

- з 1 липня року (гривні) 2201 2381 2555 

- з 1 грудняроку (гривні) 2272 2438 2609 

Дітей віком від 6 до 18років:    

- з 1 січня року (гривні) 2618 2833 3040 



- з 1 липня року (гривні) 2744 2969 3186 

- з 1 грудня року (гривні) 2833 3040 3253 

Працездатних осіб:    

- з 1 січня року (гривні) 2481 2684 2880 

- з 1 липня року (гривні) 2600 2813 3018 

- з 1 грудня року (гривні) 2684 2880 3082 

осіб, які втратили працездатність:    

- з 1 січня року (гривні) 1934 2093 2246 

- з 1 липня року (гривні) 2027 2193 2354 

- з 1 грудня року (гривні) 2093 2246 2403 

 

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.  

 

ІV. Показники доходів бюджету 

 

Прогноз доходної частини  бюджету розроблено відповідно до норм бюджетно – 

податкового законодавства, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною 

декларацією та Стратегією розвитку Олевської громади, положень нормативно-правових актів, 

рішень міської ради про встановлення місцевих податків та зборів. 

Дохідна частина бюджету формувалась на таких прогнозних макропоказниках  

економічного і соціального розвитку України як: індекси цін, номінальна середньомісячна 

заробітна плата, кількість штатних працівників, фонд оплати праці, розмір мінімальної 

заробітної плати та прожиткового мінімуму,  прибуток прибуткових підприємств та багато 

інших факторів, пов’язаних як з фізичними обсягами виробництва та імпорту, так і вартісними 

параметрами, а також з використанням податкової та митної інформації з декларацій, поданими 

платниками податків за попередні і у поточному бюджетному періодах, а також змін до 

Податкового кодексу України щодо індексації ставок екологічного податку, рентних плат за 

спеціальне використання лісових ресурсів і води, рентної плати за користування надрами в 

цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин  на відповідні індекси споживчих цін, 

або цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.03.2020 № 253, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів 

місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне. 

Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді є: 

-підвищення якості адміністрування місцевих податків та зборів; 

-ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для виконання міською радою функцій; 

-сприяння економічного та інвестиційному розвитку громади; 

-активізація податкового потенціалу громади. 

З метою збільшення податкової бази та залучення додаткової бази та залучення 

додаткових надходжень до міського бюджету визначено такі пріоритетні завдання: 

-розвиток бюджетоутворюючих галузей громади, розширення діючих виробничих 

потужностей, збільшення виробництва продукції; 

-поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних 

ресурсів та задіяння земельного і водного потенціалу громади; 



-впровадження заходів, спрямованих на зменшення контролю підприємницької діяльності, 

поліпшення бізнес-клімату. 

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснювати наступні заходи: 

1. Створювати нові робочі місця, що підвищить рівень зайнятості та соціального 

забезпечення населення. 

2. Проводити в установленому порядку роботу з суб’єктами господарської 

діяльності щодо дотримання ними  норм законодавства в частині оплати праці  у розмірі не 

менше мінімальної заробітної плати, це забезпечить зростання надходжень податку на доходи 

фізичних осіб. 

3. Провести інвентаризацію земельних ділянок та  продовжити  проведення 

нормативно-грошової оцінки земель, це дозволить задіяти земельний потенціал громади для 

залучення інвестицій. 

4. Переглянути укладені договори оренди земельних ділянок на предмет 

відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що збільшить 

надходження плати за землю. 

5. Сприяти реєстрації фізичних осіб – підприємців, та задіяти землі водного фонду в 

господарську діяльність суб’єктів малого бізнесу, це вплине на розширення сфер діяльності 

малого бізнесу, та призведе до зростання надходжень єдиного податку. 

6. Здійснити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та 

провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення, що призведе до зменшення 

податкового боргу та підвищить податкову дисципліну платників на території громади. 

Прогнозовані показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої податкової 

бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів 

бюджету наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету. 

Показник власних доходів міського бюджету на 2020 рік  (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)  становить 112096,9 тис.грн., у тому числі: 

загальний фонд      - 106404,1 тис.грн. 

спеціальний фонд  -     5692,8 тис.грн. 

Показник власних доходів міського бюджету на 2021 рік  (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) обраховано в сумі 131901,4 тис.грн., у тому числі: 

загальний фонд      - 128816,7 тис.грн. 

спеціальний фонд  -     3084,7 тис.грн. 

(ріст до 2020 року – 19804,5 тис. грн. (17,7 відсотка); 

Обсяг доходів міського бюджету прогнозується на 2022 рік (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)  – 139877,1 тис.грн., у тому числі : 

загальний фонд      - 137000,0 тис.грн. 

спеціальний фонд  -  2877,1тис.грн. 

(ріст до 2021 року – 7975,7 тис.грн. (6,0 відсотка); 

 На 2023 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів)  – 147998,7тис. грн. у тому числі 

: 

загальний фонд      - 145000,0 тис.грн. 

спеціальний фонд  -  2998,7 тис.грн. 

(ріст до 2022 року – 8121,6 грн. (5,8 відсотків); 

 На 2024 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів)  – 150118,7 тис.грн. у тому числі 

:  

загальний фонд      - 147000,0 тис.грн. 

спеціальний фонд  -  3118,7 тис.грн. 

 (ріст до 2023 року – 2120,0 тис.грн. (1,4 відсотка). 

В структурі доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів), які 

акумулюються на території громади, найбільшу питому вагу мають: 

-податок на доходи фізичних осіб – 50,1 %; 



-податок на майно – 14,9 %; 

-єдиний податок – 13,9 %; 

-рентна плата та плата за використання природних ресурсів – 12,2 %; 

-акцизний податок – 5,3%; 

-адміністративні збори та платежі – 1,4%; 

-інші надходження – 2,2%. 

Значну питому вагу у структурі доходів бюджету складають міжбюджетні трансферти з 

державного бюджету та з інших місцевих бюджетів. Загальний обсяг трансфертів з державного 

бюджету складає у 2020 році - 144580,9       тис.грн., у 2021р – 183512,2 тис.грн., у 2022 році – 

195001,6 тис.грн., у 2023 році – 216824,5 тис.грн., у 2024 році – 236706,8 тис.грн.. Загальний 

обсяг трансфертів з інших бюджетів складає у  2020 році -27711,2 тис.грн., у 2021р – 13854,2 

тис.грн., у 2022 році – 4879,5 тис.грн., у 2023 році – 5101,4 тис.грн., у 2024 році – 5276,6 

тис.грн. 

Показники трансфертів з інших місцевих бюджетів та їх характеристика наведено в 

розділі VIII «Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами» в додатку 11 до 

прогнозу міського бюджету. 

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки враховано: 

- фактичні показники економічного і соціального розвитку Олевської міської 

територіальної громади за 2020 рік; 

- очікувані показники економічного і соціального розвитку Олевської міської 

територіальної громади за 2021 рік; 

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки; 

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, 

схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №586 та визначені 

Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.05.2021 № 548; 

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків; 

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення 

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового 

окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням VІІІ сесії 

міської ради VІІІ скликання 04.06.2021 № 354 „ Про встановлення ставок і пільг із сплати 

місцевих податків”, №355 «Про ставок і пільг із сплати земельного податку», №356 «Про 

встановлення ставок туристичного збору на території Олевської міської ради»; 

- прогнозні втрати бюджету Олевської міської територіальної громади внаслідок надання 

пільг зі сплати земельного податку рішенням VIІІ сесії міської ради VIII скликання від 

04.06.2021 року  та № 354 та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки рішенням VIII сесії VIII скликання від 04.06.2021  року № 355 надання пільг для 

фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 

Податкового кодексу України (прогнозні втрати бюджету міської територіальної громади 

внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів за даними державної податкової служби по 

юридичних особах по земельному податку розрахунково становитимуть 220,04 тис.грн.); 

- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання- платників податків; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за 

результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року. 

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та 

соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового 

адміністрування, загальні показники доходів бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки мають тенденцію до зростання. 

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого 

Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста 

боргу та надання місцевих гарантій 

 



Кошти, що передаються із загального фонду до  спеціального фонду  бюджету розвитку 

прогнозуються на 2022 рік в сумі 3 602,8 тис. грн., на 2023 рік – 2 702,1 тис. грн. Дані кошти 

будуть використані на погашення кредиту. 

З метою фінансування інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 143 Конституції 

України, ст. ст. 16, 74 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №110 

«Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», міська рада протягом 2019-2020 

років здійснила зовнішнє місцеве запозичення, шляхом залучення кредиту Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 12 322,9 тис.грн. Метою запозичення  було 

фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

Олевської об’єднаної територіальної громади». 

 Відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 3% річних. 

Строк погашення основної суми боргу по запозиченню – 15 вересня 2023 року. 

Показники місцевого боргу зазначено у додатку 4 до Прогнозу. 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

 

Прогноз  видаткової частини розроблено відповідно до положень бюджетно-галузевого 

законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України, пріоритетів бюджетної політики, передбачених бюджетною декларацією та 

Стратегією розвитку Олевської міської територіальної громади, розрахованих прогнозних 

показників дохідної частини  бюджету, трансфертів отриманих з обласного бюджету 

Житомирської області та бюджету Білокоровицької сільської територіальної громади та з  

урахуванням особливостей реформ, які впроваджуються у відповідних галузях. 

На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів заробітної плати та інших 

соціальних гарантій, а також впровадження реформ у сфері освіти, культури,соціального 

захисту. 

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних публічних 

послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її досягнення передбачено 

виконання завдань у кожній  сфері. 

З метою зменшення ґендерних розривів, послаблення негативних та посилення  

позитивних тенденцій у галузях з точки зору забезпечення ґендерних потреб та задоволення 

ґендерних інтересів в прогнозі бюджету враховані результати аналізу бюджетних програм, які 

проводились головними розпорядниками коштів. 

Загальний обсяг видатків з бюджету у 2022 році передбачається  в  сумі 336155,4 тис.грн., 

у 2023 році 367222,5 тис.грн., у 2024 році 392102,1тис.грн. Середньорічний темп зросту складає 

108 %. Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі головних 

розпорядників коштів наведено в додатку 6.  

В стуктурі граничних показників видатків (додаток 7) найбільшу питому вагу займають 

видатки на освіту -77,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення 4,6 %, культуру 3,8 %.  

Основним завданням бюджетної політики на 2022-2024 роки залишатиметься 

забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету 

територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості 

бюджетних ресурсів. 

Фінансування видатків бюджету Олевської міської територіальної громади на період до 

2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах 

визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх 

пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. 

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є: 

 

Державне управління 

 

 Забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного 

для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання  населенню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93


місцевим самоврядуванням, утвореними установами  та організаціями високоякісних і 

доступних адміністративних, соціальних та інших послу, створення належних матеріальних, 

фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих 

повноважень. 

  Граничний показник видатків на 2022 рік -30301,8 тис. грн. 2023 рік- 33533,1 тис. грн., 

2024 рік -35802 тис. грн. Середньорічний темп приросту видатків становить –6,7 %. 

 

Освіта 

 

Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного громадянина на 

освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти. Основні цілі державної політики та 

місцевого розвитку у сфері освіти полягають у: 

- формуванні оптимальної мережі закладів освіти, організації їх матеріально- технічного 

та фінансового забезпечення; 

- надання якісної сучасної освіти. 

     Для досягнення визначених цілей передбачено виконання завдань: 

- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам   сьогодення; 

- забезпечення доступної дошкільної та загальної середньої освіти; 

- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів до   професійного 

розвитку; 

- надання освітніх послуг учням та дітям дошкільного віку з особливими  

потребами максимально наближено до місця проживання та з    урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей; 

- надання та  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребам  

віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої   освіти в 

інклюзивно-ресурсних центрах; 

-забезпечення та надання закладами позашкільної освіти знання,   формування вмінь і 

навичок з різних напрямів позашкільної освіти,   розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей, фізичних якостей   відповідно до задатків та запитів особи; 

- забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню   здоров’я; 

- створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами,   дітьми, 

позбавленими батьківського піклування; 

- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом   організації 

оздоровлення та відпочинку, створення оптимальних умов для   безпечного та 

ефективного перебування дітей у дитячих закладах    оздоровлення та відпочинку;  

- формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у   суспільстві. 

 Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є: 

- створення, реорганізація закладів освіти; 

- забезпечення стовідсотковим охоплення дітей дошкільною освітою; 

- охоплення навчанням 55 дітей з особливими освітніми потребами; 

- охоплення вихованням дітей в закладах дошкільної освіти 20 дітей з   особливими 

освітніми потребами. 

Граничний показник видатків на 2022 рік -260 471,2 тис. грн., з них загальний фонд 

259 058,4 тис. грн., спеціальний фонд 1 412,8 тис. грн., у 2023 році- 283 990,4 тис. грн., з них 

загальний фонд -282 505,2 тис. грн., спеціальний фонд -1 485,2 тис. грн., у 2024 році -303 703,7 

тис. грн. з них загальний фонд 302 147,0 тис. грн., спеціальний фонд 1 556,7 тис. грн. 

Середньорічний темп приросту видатків становить –7,0 % 

    

Культура 

 

       Пріоритетами  розвитку галузі культури є збереження, дослідження та примноження 

духовних та культурних здобутків,  удосконалення та утримання культурної інфраструктури 

галузі, основних культурно-мистецьких закладів та організацій. Основні цілі державної 

політики та місцевого розвитку у сфері культури та мистецтва полягають у: 

- формуванні оптимальної мережі закладів культури,  організації їх   матеріально- 

технічного та фінансового забезпечення; 



- відродженні та духовному розвитку традицій і культури української нації. 

     Для досягнення визначених цілей передбачено виконання завдань; 

- забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та        

        періодичними виданнями; 

- проведення культурно-мистецьких заходів; 

-  забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих   ініціатив, 

спрямованих на розвиток національної літератури, культури і    мистецтва, збагачення 

національної культурної спадщини.  

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є: 

- збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури; 

- реалізація державної політики культурно-мистецькій сфері; 

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і   художньої творчості; 

- розширення доступу до історико-культурних цінностей громади; 

- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток   

самоцінностей культури і мистецтва в усіх їх проявах. 

  Граничний показник видатків на 2022 рік - 12 823,4 тис. грн., з них загальний фонд 

12 746,0 тис. грн., спеціальний фонд 77,4 тис. грн., у 2023 році -13 996,0  тис. грн., з них 

загальний фонд -13 918,6 тис. грн., спеціальний фонд – 77,4 тис. грн., у 2024 році -14 900,8 тис. 

грн. з них загальний фонд 14 823,4 тис. грн., спеціальний фонд  77,4 тис. грн. Середньорічний 

темп приросту видатків становить –  6,8% 

   Прогнозні показники видатків бюджету у сфері культурі і мистецтва  сформовані з 

урахуванням необхідності забезпечення запровадження системи державних стандартів щодо 

надання культурних послуг населенню; збільшення туристичного потоку та перетворення 

туризму на одну з прибуткових галузей економіки громади. Реалізація культурно-мистецьких 

заходів здійснюється  через існуючу мережу культурних закладів, яка включає в себе 38- 

бібліотек, 15 - будинків культури, 26 - клубів, 2 - музеї.  

 

Охорона здоров`я   
   

        Пріоритетом  розвитку галузі  є підвищення рівня медичного обслуговування населення, 

розширення можливостей медичних установ, створення комфортних  умов в закладах. 

Галузь охорони здоров’я Олевської ОТГ із 2020 року отримує фінансування із 

Національної служби здоров’я України. 

По галузі охорони здоров’я граничні показники видатків на 2022 рік становлять 5 615,0 

тис. грн., на 2023 рік  - 6 555,4 тис. грн., що на 116,7 відсотка більше ніж у 2022 році; на 2024 

рік – 6 973,0 тис. грн., що на 106,4 відсотка більше ніж у 2023 році. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

   Пріоритетами розвитку галузі соціальний захист та соціальне забезпечення є 

забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері надання соціальних 

послуг, соціальних трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової 

міграції, соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також ведення обліку 

осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою. Основні цілі державної політики та 

місцевого розвитку у сфері соціального захисту та соціального забезпечення полягають у: 

  - підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 

потерпілих внаслідок ЧАЕС, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення; 

 - формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактика 

негативних явищу молодіжному середовищі; 

 - патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності та формування 

загальнолюдських принципів молоді; 

- поліпшення надання соціальних  послуг інвалідам та дітям- інвалідам; 

-підвищення рівня соціального захисту дітей- сиріт; 

     Граничний показник видатків на 2022 рік -15425,7 тис. грн., у 2023 році -16739,6 тис. 

грн. у 2024 році –17763,7 тис. грн. Середньорічний темп приросту видатків становить –7,3 %. 

Фізична культура і спорт 



   Пріоритетами розвитку галузі фізичної культури і спорту є залучення до здорового 

способу життя усіх категорій населення, шляхом нових форм занять фізичною культурою і 

спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і 

спорту, участь спортсменів в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Основні цілі 

державної політики та місцевого розвитку у сфері фізичної культури і спорту полягають у: 

     - модернізації  матеріально- технічної бази закладів фізичної  культури і спорту; 

     -   наданні якісних занять по фізичній культури і спорту. 

       Для досягнення визначених цілей передбачено виконання завдань: 

-  розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту; 

- підтримка масового, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих   досягнень, 

спорту інвалідів та ветеранів; 

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації   здорового 

способу життя населення;  

- підготовка та участь спортсменів, збірних команд громади в обласних та    

всеукраїнських змаганнях, інших масових фізкультурно-спортивних   заходах; 

- проведення спортивно-масових заходів для утвердження патріотизму та    національної 

самосвідомості молоді; 

- проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу    життя та 

фізичної культури і спорту; 

- формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у   суспільстві. 

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є: 

- забезпечення повноцінного функціонування існуючої мережі закладів   фізичної 

культури і спорту;  

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді;  

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та   спортом, 

зміцнення здоров'я населення;  

- покращення спортивних результатів спортсменів громади у змаганнях з   олімпійських 

видів спорту. 

     Граничний показник видатків галузь фізичної культури і спорту на 2022 рік -2 560,0 

тис. грн., у 2023 році -2 795,0 тис. грн., у 2024 році –2 977,5 тис. грн., з них загальний фонд 

2 977,5 тис. грн. Середньорічний темп приросту видатків становить –6,6 %. 

     Прогнозні показники видатків бюджету у сфері фізичної культури і спорту сформовані 

з урахуванням необхідності забезпечення рівного доступу до якісних занять фізичною 

культурою і спортом.   

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Пріоритетами розвитку галузі є: 

- утримання в належному стані населених пунктів; 

- збереження та утримання на належному рівні зелених зон, кладовищ, зон відпочинку; 

- забезпечення функціонування вуличного освітлення. 

    Граничний показник видатків на 2022 рік -6100,0 тис. грн. 2023 рік- 6558,5 тис. 

грн., 2024 рік -6954,5 тис. грн. Середньорічний темп приросту видатків становить –6,7 %. 

 

Економічна та інша  діяльність 

 

 Основним пріоритетом розвитку галузей є: 

-забезпечення утримання в належному стані доріг територіальної громади; 

- запровадження новітніх технологій, встановлення обладнання на об'єктах житлово-

комунального господарства;  

- забезпечення повноцінного функціонування місцевої пожежної охорони. 

    Граничний показник видатків на 2022 рік – 2085,0 тис. грн., 2023 рік- 2230,8 тис. 

грн., 2024 рік -2342,5 тис. грн. Середньорічний темп приросту видатків становить –6 %. 

Будівництво 

 



У прогнозний період буде продовжено реалізацію проекту «Реконструкція станції 2-го 

підйому із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з доочистки та 

знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання по вул.Промислова 

м.Олевськ Олевського району Житомирської області», який був розпочатий в минулому році. 

Граничні показники видатків відображені в додатку 10. 

 

VIІ. Бюджет розвитку 

 

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі 4138,3 тис. грн., 

на 2023 рік в сумі 3241,1 тис. грн., на 2024 рік в сумі 542,0 тис. грн.(додаток 9), в т.ч. кошти, що 

надходять до бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 500,0 тис. грн., на 2023 рік – 

500,0 тис. грн., на 2024 рік – 500,0 тис. грн., кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 3 602,8 тис. грн., на 2023 рік – 2 702,1 тис. 

грн.  Капітальні трансферти з інших бюджетів на 2022 рік в сумі 35,5 тис. грн., на 2023 рік – 

39,0 тис. грн. на 2024 рік 42,0 тис. грн.  

Витрати бюджету розвитку на 2022 рік в сумі 4138,3 тис. грн., на 2023 рік в сумі 3241,1 

тис. грн., на 2024 рік в сумі 542,0 тис. грн. З них на на виконання інвестиційних проєктів, а 

сааме:  реконструкцію об’єктів комунального господарства на 2022 рік в сумі 500,0 тис. грн., на 

2023 рік – 500,0 тис. грн., на 2024 рік – 500,0 тис. грн.(додаток 10).  В 2022-2023 роках 

плануються видатки на погашення кредиту взятого у 2019-2020 роках від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО), зокрема на 2022 рік в сумі 3602,8 тис. грн. та на 2023 рік в 

сумі 2702,1 тис. грн. 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

 

Міжбюджетні трансферти отримані з інших бюджетів: 

1. Державний бюджет України: 

- на  2022 рік – освітня субвенція  156632,5 тис.грн., базова дотація 38369,1 

тис.грн.; 

- на 2023  рік - освітня субвенція  171551,0 тис.грн., базова дотація 45273,5 

тис.грн.; 

-  на 2024 рік освітня субвенція  183257,5 тис.грн., базова дотація 53449,3 

тис.грн.; 

2.  Обласний бюджет Житомирської області: 

- на 2022 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

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

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1565,0 тис.грн., 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 1624,9 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

837,7 тис.грн. 

 

- на 2023 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

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

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1565,0 тис.грн., 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 1779,3 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

837,7 тис.грн. 

 

- на 2024 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

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

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1565,0 тис.грн., 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 1900,3 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

837,7 тис.грн. 



3. Бюджет Білокоровицької сільської територіальної громади 

-    на 2022 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

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

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 150,0 тис.грн., інші 

субвенції загального фонду 666,4 тис.грн., 

     інші субвенції спеціального фонду 35,5 тис.грн.; 

-    на 2023 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

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

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 150,0 тис.грн., інші 

субвенції загального фонду 730,4 тис.грн., 

     інші субвенції спеціального фонду 39,0 тис.грн.; 

-    на 2024 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

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

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 150,0 тис.грн., інші 

субвенції загального фонду 781,0 тис.грн., 

     інші субвенції спеціального фонду 42,0 тис.грн. 

Міжбюджетні трансферти з бюджету Олевської міської територіальної громади  іншим 

бюджетам не передбачаються. 

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

В прогнозі бюджету Олевської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні 

наступні додатки: 

Додаток 1 «Загальні показники бюджету»; 

Додаток 2  «Показники доходів бюджету»; 

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;  

Додаток 4 «Показники місцевого боргу»; 

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з  бюджету 

головним розпорядникам коштів»; 

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету» 

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»; 

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»; 

 Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»; 

Додатки 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою 

чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій», 8 «Граничні показники 

кредитування бюджет за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету» та  12 «Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам» не 

подаються до прогнозу, в зв`язку з відсутністю показників. 

Конкретні показники обсягів бюджету Олевської міської територальної громади на 2022-

2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, 

показників соціального та економічного розвитку території та реальних пожливостей бюджету 

на відповідні роки. 

   

Начальник 

фінансового управління                                                                              Катерина ГОРПИНІЧ  
  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  № 

 

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 31.08.2021 року, 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 

померлого», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча) гривень 00 

копійок кожному: 

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

Житомирської області, на лікування сина *****; 

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

Житомирської області, на лікування; 

3) *****, проживає по вул. ***** 7 кв.1, смт. Новоозерянка Коростенського 

району Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

4) *****, проживає по вул. *****, 28, в с. Обище Коростенського району 

Житомирської області, на лікування (потреба в гемодіалізі); 

5) *****, проживає по вул. *****, 35, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, пожежа; 

6) *****, проживає по вул. *****, 27, с. Зольня Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

7) *****, проживає по вул. *****, 6, с. Майдан-Копищенський Коростенського 

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

8) *****, проживає по вул. *****, 15, с. Тепениця Коростенського району 

Житомирської області, на лікування (учасник АТО); 



9) *****, проживає по вул. *****, 12/1, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування сина *****; 

10) *****, проживає по вул. *****, 6 кв.32, в м. Олевськ Коростенського 

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

11) *****, проживає вул. *****, 57, в с. Будки Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

12) *****, проживає по вул. *****, 22, с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

13) *****, проживає по вул. *****, 39А, в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

14) *****, проживає по вул. *****, 33, в с. Андріївка Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

15) *****, проживає по вул. *****, 7, в с. Кишин Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

16) *****, проживає по вул. *****, 1, в с. Перга Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

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

Житомирської області, на лікування; 

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

Житомирської області, на лікування доньки інваліда дитинства *****; 

19) *****, проживає по вул. *****, 9, в с. Варварівка Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

20) *****, проживає по вул. *****, 12, в с. Журжевичі Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

21) *****, проживає по вул. *****, 11, в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

22) *****, проживає по вул. *****, 8, в с. Зольня Коростенського району 

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

23) *****, проживає по вул. *****а, 4, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування чоловіка *****; 

24) *****, проживає по вул. *****, 3 кв.2, в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

25) *****, проживає по вул. *****, 87А кв.30, в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

26) *****, проживає по вул. *****, 6, в с. Озеряни Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

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

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

28) *****, проживає по вул. *****, 7 кв.1, в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

29) *****, проживає по вул. *****, 15, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

30) *****, проживає по вул. *****, 7 кв.13, в смт. Новоозерянка 

Коростенського району Житомирської області, на лікування; 

31) *****, проживає по вул. *****, 17, в с. Кишин Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 



32) *****, проживає по вул. *****, 29, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

33) *****, проживає по вул. *****, 32, в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області, на лікування; 

34) *****, проживає по вул. *****, 5, в м. Олевськ Коростенського району 

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

35) *****, проживає по вул. *****, 11, в с. Замисловичі Коростенського 

району Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

36) *****, проживає по вул. *****, 17, в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

37) *****, проживає по вул. *****, 74, в с. Кишин Коростенського району 

Житомирської області, на лікування (потреба в гемодіалізі) 

38) *****, проживає по вул. *****, 12, в с. Перга Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

39) *****, проживає по вул. *****, 12, в с. Перга Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

40) *****, проживає по вул*****, 65, в с. Хочине Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

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

Житомирської області, на лікування. 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 500,00 грн. (п’ятсот) гривень 00 

копійок: 

 42) *****колаївні, проживає по вул. *****, 65, в с. Покровське 

Коростенського району Житомирської області, на ліквідацію пошкоджень 

після буревію; 

43) *****, проживає по вул. *****, 6А кв.2, в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області, пожежа; 

43) *****, проживає по вул. *****, 75, в с. Покровське Коростенського району 

Житомирської області, пожежа; 

44) *****, проживає по вул. *****, 3, в с. Тепениця Коростенського району 

Житомирської області, на придбання інгалятора; 

45) *****, проживає по вул. *****, 58, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування; 

46) *****, проживає по вул. *****, 14, в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області, пошкодження після буревію; 

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

Житомирської області, на лікування; 

48) *****, проживає по вул. *****, 12, в с. Рудня-Бистра Коростенського 

району Житомирської області, на лікування. 

 

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

00 копійок: 

49) *****, проживає по вул. *****, 13, в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 



50) *****, проживає по вул. *****, 31, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкологічного захворювання; 

51) *****, проживає по вул. *****, 9/2 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування (хіміотерапія); 

52) *****, проживає по вул. *****, 19, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, операція; 

53) *****, проживає по вул. *****, 75, в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування. 

 

4. Надати матеріальну допомогу на поховання громадян в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. кожному: 

54) *****, проживає по вул. *****, 7, в м. Олевськ Коростенського району 

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

55) *****, проживає по вул. *****, 6, в с. Замисловичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата *****; 

56) *****, проживає по вул. *****, 79, в с. Варварівка Коростенського району 

Житомирської області, на поховання чоловіка *****; 

57) *****, проживає по вул. *****, 46 кв. 24, в м. Світловодськ, Україна, на 

поховання брата *****; 

58) *****, проживає по вул. *****, 56, в с. Варварівка Коростенського району 

Житомирської області, на поховання чоловіка *****; 

59) *****, проживає по вул. *****, 31, в с. Хочине Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата *****; 

60) ******, проживає по вул. ******,, 21, в с. Корощине Коростенського 

району Житомирської області, на поховання  ******,; 

61) ******, проживає по вул. Володимирська, 1 кв.19, в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, на поховання доньки  ******,; 

62) ******,, проживає по вул. ******,28, в с. Зубковичі Коростенського 

району Житомирської області, на поховання брата  ******,; 

63) ******, проживає по вул. Гагаріна, 1, в с. Варварівка Коростенського 

району Житомирської області, на поховання  ******,; 

64) ******, проживає по вул. ******, 65, в с. Хочине Коростенського району 

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

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 81000,00 (вісімдесят одна тисяча) грн. з місцевого 

бюджету в межах кошторисних призначень на 2021 рік. 

 

 

 

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   

31.08.2021                                  № 

 

Про затвердження 

кошторису витрат 

 

 Розглянувши кошториси витрат на святкування Дня селища Новоозерянка, 

Дружба та Дня села Сущани та Лопатичі Олевської міської територіальної 

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

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити коштрис витрат на святкування Дня селища 

Новоозерянка, Дружба та Дня села Сущани та Лопатичі Олевської міської 

територіальної громади, додється. 

 

 

 

Міський голова        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



Додаток 

до рішення виконкому 

від 31.08.2021 року № 

 

 

 

К О Т О Р И С 

витрат на святкування Дня селища та Дня села 

№ Статті витрат КЕКВ Сума 

грн. 

Населений 

пункт 

1 Сувеніри, подарунки 2210 1900,00 смт Дружба 

2 Сувеніри, подарунки 2210 3000,00 смт 

Новоозерянка 

3 Сувеніри, подарунки 2210 2560,00 с. Сущани 

4 Сувеніри, подарунки 2210 3000,00 с. Лопатичі 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

  



            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  № 
 

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 06.07.2021 № 197 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села Будки»; 

- від 06.07.2021 № 198 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Сущани»; 

- від 14.07.2021№205 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Радовель»; 

- від 14.07.2021№206 «Про відзначення громадян з нагоди Дня селища 

Дружба»; 

- від 16.07.2021 №212 «Про відзначення тренерів Олевської міської 

територіальної громади»; 

- від 06.08.2021№ 236 «Про відзначення громадян з нагоди Дня селища 

Новоозерянка»; 

- від 10.08.2021 № 238 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Пояски»; 

- від 10.08.2021 № 239 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села Млинок; 

- від 12.08.2021 №242 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села Рудня»; 

- від 17.08.2021 № 245-а «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Тепениця»; 

- від 19.08.2021№246 «Про нагородження До Дня незалежності»; 

- від 20.08.2021№249 «Про затвердження протоколу комісії на присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Олевськ»; 

- від 25.08.2021№255 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Лопатичі»; 

- від 26.08.2021№257 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села Майдан»; 

- від 26.08.2021№258 «Про відзначення громадян з нагоди Дня села 

Покровське». 

- 31.08.2021 № 264-а «Про затвердження кошторису витрат по відзначенню  

дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України». 

 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про затвердження звіту з  

фінансового плану за 1 півріччя 2021 

року комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради  

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 

суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту комунального 

некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, та  з метою   розвитку первинної медичної допомоги в 

Олевському районі, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, 

заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити звіт з фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради за 1 півріччя 2021 року, що додається. 

 

 

Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради за ІІ квартал 2021 року 
 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області, керуючись ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки», на виконання рішення ХХХІХ 

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

реорганізацію, шляхом перетворення, комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» Олевської міської ради», рішення 

XLIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 05.09.2019 року № 1236 «Про 

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради», відповідно до рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 17.12.2020 року №6 «Про затвердження 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради на 2021 рік», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради за ІІ квартал 2021 року, згідно з додатком. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

забезпечити оприлюднення даного звіту на офіційному веб-сайті Олевської 

міської ради. 

3. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

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

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про затвердження змін до фінансового 

плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на ІІІ – IV квартал 2021 року 

 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

підвищення ефективної роботи підприємств комунальної форми власності 

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

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

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

Статуту комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради», рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 18.04.2019 року № 1050 «Про реорганізацію, шляхом 

перетворення, комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради у комунальне некомерційне підприємство «Олевський центральна 

лікарня» Олевської міської ради», рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради від 17.12.2020 року №6 «Про затвердження фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2021 рік», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на ІІІ – IV 

квартал 2021 року, згідно з додатком. 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради за ІІІ – IV квартал 2021 року на головного лікаря Олега 

Казюка. 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня»  

 

Розглянувши заяви громадян  ******, жительки м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області,  ******, жительки с. Копище Коростенського 

району Житомирської області, про представлення їх до звання «Мати-героїня», як 

таких, що народили та виховали п'ятеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 

розділу 3 Положення про почесні звання, затвердженого Указом Президента 

України від 29.06.2001 року № 476/2001, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представленя до почесного звання «Мати-героїня»: 

-  жительки м.Олевськ – ******, 1970 року народження. 

- жительки с. Копище – ******, 1984 року народження. 

  

 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про розгляд і затвердження подання 

до Олевського районного суду 

Житомирської області про 

призначення опікуна над 

******, 

24.10.1999 року народження 

 

Розглянувши подання органу опіки та піклування Олевської міської ради від  

31.08.2021 року про можливість призначити  ******, 31.05.1978 року народження, 

яка  проживає по вул. ******, 27 с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, опікуном над ******, 24.10.1999 року народження, 

зваживши на те, що ******, є її сином, має І групу інвалідності, потребує 

постійного стороннього нагляду та догляду, враховуючи те, що опікун 

призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

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

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

України, виконком міської ради    

ВИРІШИВ:  

1.Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення опікуном ******, 31.05.1978 року народження над її сином ******, 

24.10.1999 року народження (додається). 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Данюка Юрія. 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  Житомирська область,11001,тел./факс (041-35)2-11-52; 

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

       

      До Олевського районного суду 

 

ПОДАННЯ 

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

відповідно до ст.60 ЦК України встановлює опіку над фізичними особами у разі 

визнання їх недієздатними, просить про можливість призначити ******, 

31.05.1978 року народження, яка проживає по вул. ******, 27, с.Жубровичі, 

Коростенського району Житомирської області, бути опікуном над ******, 

24.10.1999 року народження, враховуючи те,  що  він є її сином і  ****** без 

жодного примусу та виключно з вланого бажання опікується ним, а відповідно до 

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

призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними та 

можливість особи виконувати обов`язки опікуна. 

 

Голова органу  

опіки та піклування       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про доцільність влаштування 

****** до Бердичівської 

спеціальної школи 

Житомирської обласної ради 

 

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

ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», 

керуючись Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим  постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши лист КНП 

«Житомирський обласний спеціалізований  будинок  дитини для дітей-сиріт та 

дітей, які залишились без піклування батьків» та наданий пакет документів, з 

метою захисту прав та інтересів малолітньої дитини, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Визнати  за доцільне влаштування ******, 28.12.2014 року народження до 

Бердичівської спеціальної школи Житомирської обласної ради відповідно до 

висновку комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 25 

травня 2021 року та висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток 

дитини від 10 червня 2021 року. 

2.Контроль за виконаннямданого рішення покласти на заступника голови Данюка 

Юрія. 

 

 

 

Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

  



             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  № 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

******,20 м.Олевськ; ******, проживає по вул. ******,39а с.Сущани, 

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

******,9 м.Олевськ, 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», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

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

квартирному обліку з 30.04.2014 року, як дитина позбавлена батьківського 

піклування, додавши до складу її сім’ї третю дитину ******, 2021 р.н. 

2. Внести зміни до особової справи ******, 1996 р.н., який перебуває  на 

квартирному обліку з 31.08.2018 року, як учасник бойових дій в зоні проведення 

АТО, додавши до складу сім’ї дружину ******, 2000 р.н. 

3. Внести зміни до особової справи ******, 1986 р.н., який перебуває на 

квартирному обліку на загальній черзі з 28.01.1988 року додавши до складу його 

сім’ї дружину ******, 1985 р.н. та дітей: ******, 2013 р.н., ******, 2015 р.н.  

3.1. Перевести ****** та його сім’ю з загальної черги до позачергової черги 

громадян, як особу з інвалідністю I категорії 2 групи, захворювання якого 

пов’язане з впливом аварії на ЧАЕС. 

4. 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 Гончара Сергія. 

 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

         Розглянувши листи начальника служби у справах дітей Олевської міської 

ради Скумін Наталії Анатоліївни від 05.07.2021 року №285,286, 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 ******, 23.06.2005 р.н., уродженку с.Кам’янка, 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 ******, 07.07.2005 р.н., проживає в с.Лопатичі, 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 Гончара Сергія. 

  

 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, які перебувають на  

квартирному обліку  

   

         Взявши до уваги інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно, керуючись п.1 ст.40 Житлового Кодексу Української РСР, пп. 

2 п. ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку ******, 1991р.н. на підставі документів, які 

свідчать про право власності на нерухоме майно, внаслідок чого відпали 

підстави для надання йому іншого жилого приміщення. 

2.  Спеціалісту відділу житлово - комунального господарства таінфраструктури 

Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки осіб, які знаходяться на 

квартирному обліку  Олевської міської ради. 

3. 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   

31.08.2021                                  №  

 

Про надання житла  

особам, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

******,28 с.Тепениця, Коростенського району, Житомирської області, керуючись 

ст.40,43,45 Житлового кодексу Української РСР, 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. 13 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пп.2 п. а ст. 

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

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Надати житловий будинок №28 по вул. ******, с.Тепениця, Коростенського 

району, Житомирської області, загальною площею 100,3  м. кв., що належить до 

комунального житлового фонду Олевської міської ради, громадянину ******, 

1887 р.н.   

На квартирному обліку перебуває в списках на першочергове отримання 

житла, як учасник бойових дій в зоні проведення АТО. 

1.1. Видати ордер на вселення в житловий будинок №28 по вул. ****** 

с.Тепениця, Коростенського району, Житомирської області, загальною площею 

100,3 м.кв., ******та його сім’ї у складі: 

- ******,1992 р.н.  - дружина; 

- ******, 2011 р.н.  - син; 

- ******, 2013 р.н. - син. 

1.2. Зняти з квартирного обліку ******, як такого, що поліпшив свої житлові 

умови. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко видати ордер на вселення та внести 

відповідні зміни в списки осіб, що 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  



              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим 

громадянам Олевської 

міської ТГ 

 

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

******, буд.49 кв.14 м.Олевськ, Коростенського району, Житомирської області, 

керуючись, ч.1 ст.2, ст.8 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність житлову квартиру №14 вул. ******, буд.49, 

м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 52,6 м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду Олевської міської ради, громадянці ******, 1991 

р.н. 

1.1. ****** сплатити вартість надлишкової загальної прощі житлової квартири, 

що приватизується, в сумі 3 грн.89 коп. згідно  розрахунку (додаток). 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтво про 

право власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ      



   
                                                                                                                       

Додаток        

 до рішення виконавчого комітету 

 Олевської міської ради 

від 31.08.2021р. 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості надлишкової загальної прощі квартири (будинку), що 

приватизується 

 

1. Загальна площа будинку ( квартири) (П) – 52,6 кв.м. 

2. Кількість зареєстрованих у квартирі осіб (М) -  1 

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям 

квартири за законом:                                                                                                                                                                                   

Пб=  М x 21+10=1 x 21+10 = 31 кв.м. 

4. Розмір надлишкової площі, що підлягає  оплаті: 

Пн= ( П – Пб ) = 52,6 – 31,0 = 21,6 кв.м. 

5. Вартість надлишкової  загальної площі квартири, що приватизується 

(розмір доплати за надлишкову площу): 

Д= Пн x 0,18 =2106 x 0,18 = 3,89 грн. 

 

 

 

Підпис відповідальної  

за розрахунок особи                                     ___________  Бородавко Н.А. 

 

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

                              

  

  



              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, 85а кв.9, 

м. Олевськ, ФОП ****** та ФОП ****** , проживають за адресою: вул. ******, 7, 

м. Олевськ, ФОП ******, проживає по вул. ******, 19, м. Олевськ, ФОП ******, 

проживає по вул. ******, 6, кв. 3, м. Олевськ, директора Олевського комбінату 

громадського харчування Стрюковатої Тамари Адамівни, зареєстрований по вул. 

Богдана Хмельникого, 1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказом Міністертва з питань житлово-комунального 

господарства України  від 27.06.2008р. № 190 «Про затвердження Правил 

користування системами комунального водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах України», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до централізованої 

мережі водопостачання  житлової квартири, яка знаходиться за адресою: вул. 

******, 85а кв.9, м. Олевськ. 

 2. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до централізованої 

мережі водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі, яка знаходиться за 

адресою: вул. ******, 2а, м. Олевськ. 

 3. Надати дозвіл директору Олевського комбінату громадського харчування 

Стрюковатій Тамарі Адамівні на збір вихідних даних на підкючення до 

централізованого водопостачання та водовідведення до нежитлової будівлі по 

вул. Кооперативній, 1 в м. Олевськ. 

 4. Надати дозвіл ФОП Стрюковатомсу Сергію Дмитровичу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання та водовідведення до нежитлової 

будівлі по вул. Кооперативній, 1 в м. Олевськ. 

 5. Надати дозвіл ФОП Лісовій Людмилі Анатоліївні на підключення до 

централізованої мережі водопостачання та водовідведення до нежитлової будівлі 

по вул. Кооперативній, 1 в м. Олевськ. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

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

******, 9, кв. 2, м. Олевськ, ******, проживає за адресою: вул. ******, 78 кв. 10, 

м. Олевськ, гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, 20, м. Олевськ, гр. 

******, проживає за адресою: вул. ******, 40 кв. 3, м. Олевськ, директора ЦРД № 

1 Кондратовець Любові Андріївни, директора Копищенської ЗОШ І–ІІІ ст. Лозко 

Марії Михайлівни, старости Юрівського старостинського округу Талаха Ігора 

Васильовича, начальника ЖД станції Олевськ Власовець Наталії Олександрівни, 

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 07.07.2021р. № 17, №18, від 21.07.2021р. № 19, 20, 21, від 

27.07.2021р. №22, від 10.08.2021р. № 23, 19.08.2021р. № 24, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

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

також самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської територіальної громади: 

1) гр. ****** на зрізання 1 канадського клена по вул. Київська, 9, в м. 

Олевськ; 

2) гр. ****** на зрізання 1 сосни на кладовищі по вул. Промислова в м. 

Олевськ (біля могили ******.); 

3) гр. ****** на зрізання 2 сосен на кладовищі по вул. Промислова в м. 

Олевськ (біля могили ******.); 

4) гр. ****** на зрізання 1 сосни на кладовищі по вул. Промислова в м. 

Олевськ (біля могили ******); 

5) директору ЦРД № 1 Кондратовець Л. А. на зрізання 1 верби на території 

дитячого садочка за адресою: вул. Київська, 24, в м. Олевськ; 

6) директору Копищенської ЗОШ І-ІІІ ст., Лозко М. М. на зрізання 1 осики 

за адресою: вул. Партизанська, 31, в с. Копище; 

7) старості Юрівського старостинського округу Талаху І. В. на зрізання 5 

ялин та 1 дуба на території будинку культури в с. Юрове; 

8) начальнику ЖД станції Олевськ Власовець Н. О. на зрізання 3-х ялин на 

території залізничної станції Пояски по вул. Залізнична, 3,  с.Пояски. 

2. Відмовити у зрізанні 33 сосен директору Копищенської ЗОШ І-ІІІ ст., 



Лозко М.М. на території школи за адресою вул. Партизанська, 31 с. Копище, 

відповідно акту обстеження зелених насаджень від 07.07.2021р. № 17. 

 3. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

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

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

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   

31.08.2021                                  №  

 

Про  присвоєння та  зміну 

адрес об’єктам нерухомого майна 

 

 Розглянувши заяви гр. ******, гр. ******, гр. ******, проживають по пров. 

******, 2 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, гр. ******, 

проживає по вул. ******, 5 в с. Артинськ Коростенського району Житомирської 

області, гр. ******, проживає по пров. ******, 2 в с. Тепениця Коростенського 

району Житомирської області, гр. ******, проживає по пров. ******, 2 в с. 

Замисловичі  Коростенського району Житомирської області,  лист старости  

Тепеницького старостинського округу Володимира Кайдановича,   керуючись ст. 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконком міської ради. 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти  адресу частині житлового будинку загальною площею 61,5 м. кв. по 

пров. Свято-Воздвиженському – пров. Свято-Воздвиженський, 2, кв.1 

м.Олевськ Коростенського району Житомирської області, поштовий індекс 

11002,   який належить  гр. ******. 

2. Присвоїти  адресу частині житлового будинку загальною площею 60,3 м. кв. по 

пров. Свято-Воздвиженському – пров. Свято-Воздвиженський, 2, кв. 2 

м.Олевськ Коростенського району Житомирської області, поштовий індекс 

11002,   який належить  гр. ******.  

3. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 45,7 м. кв. з вул. 

Гагаріна, 6  на вул. Гагаріна, 5 в с. Артинськ  Коростенського району 

Житомирської області, поштовий індекс 11030, який належить ******. 

4. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 233,0 м. кв.  з пров. 

Садовий, 2  на пров. Садовий, 2-Б в с. Тепениця  Коростенського району 

Житомирської області, поштовий індекс 11030, який належить ******.  

5. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 118,5 м. кв. з пров. 

Незалежний, 2  на пров. Незалежний, 3 в с. Замисловичі  Коростенського 

району  

Житомирської області, поштовий індекс 11020, який належить ******. 

 

6. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 81,4 м. кв. з вул. А. 

Левчука, 1-А  на вул. А. Левчука, 1-Б в с. Тепениця  Коростенського району 

Житомирської області, поштовий індекс 11030, який належить ******.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 



 

  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   

31.08.2021                                  №  

 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

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

30.03.2018 року № 50 «Про  надання дозволу на встановлення тимчасової 

споруди», викласти п. 1 у наступній редакції: надати дозвіл гр. ****** на 

розміщення тимчасової  споруди для  провадження підприємницької 

діяльності на земельній ділянці площею 30 м.кв. по вул. Богдана 

Хмельницького, 1 в м. Олевськ, схема додається; гр. ****** на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на 

земельній ділянці площею 30 м.кв. по вул. Богдана Хмельницького, 1 в м. 

Олевськ, схема додається. 

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

25.06.2021 року № 144 «Про  зміну адрес об’єктам нерухомого майна», 

викласти п. 1 у наступній редакції: Змінити адресу житловому будинку, 

загальною площею 57,04 м.кв., з вул. Свято-Миколаївська, 44  на вул. 

Свято-Миколаївська, 44-Б в м. Олевськ  Коростенського району 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

 

             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   

31.08.2021                                  №  

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

    Розглянувши заяви гр. ******, проживає по вул. ******, 23 в м. Олевськ 

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

******, 36 в с. Варварівка Коростенського району Житомирської області, ФОП 

******, проживає по вул. ******, 8 в с. Сущани Коростенського району 

Житомирської області, ДП «Олевське лісове господарство», зареєстроване по вул. 

Пушкіна, 18 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 для провадження 

підприємницької діяльності, площею 20 м. кв., на земельній ділянці по вул. Б. 

Хмельницького в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

схема додається;  

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

підприємницької діяльності, площею 12 м. кв.,  на земельній ділянці по  вул. 

Сергія Шепетька в с. Сущани Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

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

підприємницької діяльності, площею 20 м. кв.,  на земельній ділянці по  вул. 

Сергія Шепетька  в с. Сущани Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

- ДП «Олевське лісове господарство» на розміщення 3 тимчасових  споруди 

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

земельній ділянці по  вул. Центральна, 102  в с. Юрове  Коростенського району 

Житомирської області, схема додається 



2. Виконавцям робіт гр. ******, ДП «Олевське лісове господарство»: 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону  

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених рішенням 

ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 р. № 918.  

 

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

4. Виконавцю робіт 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 Ковальчука Василя. 

 

 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   

31.08.2021                                  №  

 

Про затвердження Положення про  

Олевську міську ланку територіальної  

підсистеми єдиної державної системи  

цивільного захисту Житомирської області 

 

Відповідно до статті 10 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження 

типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту», розпорядження голови Житомирської 

облдержадміністрації від 13 листопада 2015 року № 377-р «Про затвердження 

Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного 

захисту Кіровоградської області», керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Затвердити Положення про Олевську міську ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (додається). 

 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

28.04.2017 №122-А «Про затвердження Положення про Олевську міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»0. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського 

голови Ковальчука Василя. 

 

 Міський голова Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
 

 



                                                                  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 31.08.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Олевську міську ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 

Житомирської області 

 

1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, 

порядок діяльності Олевської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Житомирської області (далі – міська ланка). 

 

2. У цьому Положенні термін "міська ланка" вживається у 

значенні складової частини територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту, яка створюється в місті Олевськ і до якої входять органи управління та підпорядковані 

їм сили цивільного захисту, суб'єкти господарювання всіх форм власності, які виконують 

завдання цивільного захисту на території Олевської міської територіальної громади. 

 

3. Метою створення та функціонування міської ланки є 

здійснення заходів щодо захисту населення і території міста від надзвичайних 

ситуацій у мирний час та в особливий період. 

 

4. Завданнями міської ланки є: 

 

1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного 

захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні 

події; 

 

2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і території міста від 

надзвичайних ситуацій; 

 

3) планування заходів цивільного захисту; 

 

4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

 

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

 

6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій; 

 

7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх 

розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території міської територіальної громади, 

оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі 

прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; 

 

8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання 

екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів 

медичного забезпечення; 

 



9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

 

10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців міських підрозділів 

органів виконавчої влади, міськвиконкому, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана 

з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту; 

11) здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд 

цивільного захисту для укриття населення; 

12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, 

необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і території в 

особливий період; 

14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 

15) інші завдання, визначені законом. 

 

5. Міська ланка утворюється і Положення про неї затверджується рішенням виконавчого 

комітету міської ради. 

 

6. Безпосереднє керівництво діяльністю міської ланки здійснюється міським головою. 

 

7. До складу міської ланки входять органи управління та підпорядковані їм сили 

цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання (додаток 1). 

На структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради та міських органів 

міністерств і відомств України в рамках міської ланки покладається виконання функцій у сфері 

цивільного захисту згідно з додатком 2. 

 

8.  У складі міської ланки функціонують постійно діючі органи управління цивільного 

захисту, координаційні органи та сили цивільного захисту. 

 

9. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких 

належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є: 

на місцевому рівні – виконавчий комітет Олевської міської ради, головний спеціаліст з 

питань оборонної роботи, цивільного захисту міської ради, 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в Житомирській області; 

на об'єктовому рівні - керівні органи підприємств, установ та організацій, а також 

підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) 

відповідно до чинного законодавства. 

 

10. Для координації діяльності міської ланки, суб'єктів господарювання у сфері 

цивільного захисту функціонують: 

на місцевому рівні - міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій; 

на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та 

організацій. 

Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про них. 

 

10. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті та на об'єктах 

господарювання у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, діяльність яких провадиться відповідно до положень про такі комісії.  

Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник міської ланки або суб'єкта 

господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня. 

 

12. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих 

їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення 

функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку 

у районах виникнення надзвичайних ситуацій у міській ланці функціонують: 

1) на місцевому рівні: 



оперативно-чергові, чергові та диспетчерські служби місцевих підрозділів територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (в яких вони 

створені). 

         2) на об'єктовому рівні: 

чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій (в яких вони 

створені). 

 

13. Для забезпечення сталого управління міською ланкою і виконання функцій, 

передбачених на особливий період, використовується система пунктів управління в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

14. Для управління міською ланкою використовується телекомунікаційна мережа 

загального користування та внутрішньо обласна система оповіщення. 

 

15. До складу сил цивільного захисту міської ланки входять згідно з додатком 3 

 

16. До складу міських спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки 

включаються органи управління, суб'єкти господарювання, за переліком, згідно з додатком 4. 

 

17. Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про 

службу, що затверджується органом, суб'єктом господарювання, який утворив таку службу. 

 

18. Облік сил цивільного захисту на території міської територіальної громади ведеться  

Коростенським районним Управлінням Головного управління ДСНС України в Житомирській 

області. 

 

19. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або 

виникла, в місті або в межах конкретної його території встановлюється один із таких режимів 

функціонування міської ланки: 

-повсякденного функціонування;  

-підвищеної готовності;  

-надзвичайної ситуації;  

-надзвичайного стану. 

 

20. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, 

сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної 

обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій міська ланка функціонує в режимі 

повсякденного функціонування. 

 

21. Підставами для тимчасового введення в місті або в межах конкретної його території 

для міської ланки режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації 

місцевого рівня. 

22. Підставами для тимчасового введення в місті або в межах конкретної його території 

для міської ланки режиму надзвичайної ситуації є виникнення надзвичайної ситуації, що 

класифікується як ситуація місцевого рівня. 

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2004 року № 368. 

 

23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в місті або в межах 

конкретної його території вводиться:  за рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради 

- на території міста. 

 

24. У період дії надзвичайного стану в разі його введення міська ланка функціонує 

відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що 



визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими 

нормативно-правовими актами. 

25. В особливий період міська ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного 

захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із законами України 

"Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а 

також іншими нормативно-правовими актами. 

 

26. Основними завданнями, що виконуються міською ланкою, є: 

1) у режимі повсякденного функціонування: 

-забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення 

контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що 

можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, 

об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких 

існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

-забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту; 

-здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів; 

-розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат; 

-здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

забезпечення безпеки та захисту населення і території від таких ситуацій, а також заходів щодо 

підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту; 

-забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 

призначенням; 

-організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного 

захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

-створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, ліквідації їх наслідків; 

-організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх 

виникнення; 

-підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; 

2) у режимі підвищеної готовності: 

-здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення 

про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні 

надзвичайної ситуації; 

-формування оперативних груп (при необхідності) для виявлення причин погіршення 

обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

-посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією 

на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його 

межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і 

процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх масштабів; 

-уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів 

щодо запобігання їх виникненню; 

-уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і території від можливих 

надзвичайних ситуацій; 

-приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі 

потреби додаткових сил і засобів; 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 

-уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації; 

-здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення 

про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації; 

-призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у 

разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

-визначення зони надзвичайної ситуації; 



-здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації 

та масштабів можливих наслідків; 

-організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для 

цього необхідних сил і засобів; 

-організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення; 

-організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів; 

-організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного 

захисту населення і території від наслідків надзвичайної ситуації; 

-здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою 

на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях; 

-інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

4) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України "Про 

правовий режим надзвичайного стану". 

 

27. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до 

виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях міська ланка переводиться у режим функціонування в умовах 

особливого періоду. 

Переведення міської ланки у режим функціонування в умовах особливого періоду 

здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голови 

облдержадміністрації, планів цивільного захисту на особливий період. 

 

28. Для організації діяльності міської ланки виконавчим комітетом міської ради 

розробляється план основних заходів цивільного захисту міста на відповідний рік. 

 

29. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виконавчим 

комітетом міської ради, суб'єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу 

більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації. 

 

30. Функціонування міської ланки в особливий період здійснюються відповідно до планів 

цивільного захисту на особливий період. 

 

31. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на 

таких об'єктах. 

 

32. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту 

міської ланки під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними 

органами та силами відпрацьовуються плани такої взаємодії. 

 

33. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності міської ланки 

здійснюють управління ДСНС України у Житомирської області та управління з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної 

державної адміністрації. 

 

34. З метою забезпечення здійснення заходів в міській ланці щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких 

ситуацій. 

 

35. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється та 

функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

36. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 



 

37. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, 

зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов'язані надавати 

населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу 

виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і 

наслідків, а також про способи та методи захисту від них. 

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно 

до законодавства про інформацію. 

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, 

встановлені ДСНС України. 

 

38. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт в міській ланці під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу 

цивільного захисту України. 

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації призначається: 

1) виконавчим комітетом міської ради у разі виникнення надзвичайної 

ситуації місцевого рівня - один із заступників міського голови; 

2) керівником суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації 

відповідного об'єктового рівня - керівник або один із керівників суб'єкта господарювання 

відповідно до затвердженого розподілу обов'язків. 

 

39. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її 

наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 

40. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або 

усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи 

чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного 

захисту міської ланки, міськими підрозділами Головного управління Національної поліції в 

області, обласного військового комісаріату тощо. 

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту об'єкту, 

на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного 

захисту міської ланки. 

 

41. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

території міської територіальної громади здійснюється органами управління, яким 

підпорядковані такі сили відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації. 

 

42. У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного 

захисту. 

 

43. Організація проведення авіаційного пошуку і рятування здійснюється управлінням 

ДСНС України у Житомирській  області. 

 

44. Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в 

особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період. 

45. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться  відповідно до порядку, 

що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та 

нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 

 



46. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в міській ланці, 

можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи 

спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України. 

 

47. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків 

можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності 

в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, 

визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

 

48. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, 

укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з 

урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох 

діб. 

 

49. В міській ланці з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на 

надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань: 

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них; 

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх 

виконання; 

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під 

час виконання завдань за призначенням; 

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та 

підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги 

транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами. 

 

50. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної 

ситуації взаємодія організовується: 

на місцевому та об'єктовому рівні - між місцевими органами центральних органів 

виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а також суб'єктами 

господарювання. 

 

51. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих 

наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та 

надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами 

підприємств, у 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного управління ДСНС в Житомирській області. 

організується обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід 

ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби. 

 

52. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та при ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні 

групи (у разі необхідності) або представників відповідних місцевих органів виконавчої влади, 

міськвиконкому, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених 

оперативних груп або представників визначаються відповідними органами виконавчої влади, 

міськвиконкомом. 

 

53. Забезпечення фінансування міської ланки здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, коштів суб'єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел. 

 

 

 



 

 



ПРОЄКТ 

 

 Додаток 1 

 до Положення про Олевську міську ланку територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Житомирської області 
 

СХЕМА  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДС ЦЗ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Спеціальна комісія з ліквідації НС* 

Керівник* 

робіт 

з ліквідації 

НС 
Штаб* 

ліквідації 
наслідків НС 

Міська евакуаційна комісія 

Заступник міського голови, голова міської 
евакокомісії 

 

Органи управління 

цивільного захисту РС (У) ДСНС України в 

Житомирській області 

Міська комісія з питань техногенно - екологічної 
безпеки і НС 

Пункт управління  

Оперативно-чергова 
служба 

Оперативно-
координаційний 

центр 

Аварійно-рятувальні 
формування 

спецпризначення та 
пожежно-рятувальні 
підрозділи (частини) 

 

Міський голова – керівник 

міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ  

Виконавчий комітет міської 

ради 

Структурний підрозділ 

на який покладено 

питання цивільного 

захисту 

Сили цивільного захисту Місцеві 
аварійно-рятувальні 

служби 

Об’єктові 
формування 

цивільного захисту 
місцевого 

підпорядкування 

Аварійно-рятувальні 
служби громадських 

організацій 

Органи управління 
спеціалізованих служб ЦЗ 

місцевого рівня 
Територіальні органи 

ЦОВВ 

Пожежно-
рятувальні 

підрозділи ВПО 

Суб’єкти 
господарювання 

(АРС), що 
належать до 

сфери управління  

Суб’єкти господарювання, що належать до сфери  
управління 

 

Евакуаційні органи  

 



 

Додаток 2 

до Положення про Олевську міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту 

Житомирської області 

 

ФУНКЦІЇ 

структурних підрозділів Олевської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Житомирської області 

 

Місцеві підрозділи органів виконавчої влади (міністерств і відомств України), 

структурні підрозділи міської ради у міській ланці територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі – міська ланка) 

забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з 

питань цивільного захисту. 

 

І. Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та  

цивільного захисту виконавчого апарату міської ради 

 

1. Забезпечення організації заходів цивільного захисту на території міської 

територіальної громади. 

2. Забезпечення виконання завдань створеною міською ланкою територіальної 

підсистеми. 

3. Розроблення та забезпечення реалізації міських програм та планів заходів у сфері 

цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

4. Методичне керівництво створеними формуваннями та спеціалізованими службами 

цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та контролю за готовністю до дій за 

призначенням. 

5. Здійснення заходів з підтримки у постійній готовності на території міської 

територіальної громади територіальної системи централізованого оповіщення, її модернізації 

та забезпечення функціонування. 

6.  Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

7. Організація заходів з проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міської територіальної 

громади, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення. 

8.  Організація проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

9.  Організація евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, 

реалізація заходів по створенню в місті служб медицини катастроф, необхідних для 

надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення. 

10. Участь в заходах контролю за станом навколишнього природного середовища, 

санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією,  

11. Методичне керівництво і контроль за розробленням та здійсненням суб’єктами 

господарювання комунальної власності міста заходів, спрямованих на забезпечення сталого 

їх функціонування в особливий період. 

12. Підготовка пропозицій щодо віднесення міста до групи цивільного захисту та 

подання їх до облдержадміністрації. 

13. Підготовка пропозицій щодо віднесення суб'єктів господарювання, що належать до 

комунальної власності, до категорії цивільного захисту та забезпечення затвердження їх 

переліку в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

14. Організація заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
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15.  Організація і методичне керівництво заходами завчасного накопичення і 

підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту, приладів 

дозиметричного і хімічного контролю та розвідки згідно з визначеним законодавством 

порядком. 

16.  Взаємодія з управлінням з питань цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, управлінням ДСНС 

України в області та його місцевим підрозділом щодо виконання завдань цивільного 

захисту. 

17. Організація заходів забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних 

ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або  

внаслідок таких дій. 

18.  Забезпечення функціонування міської комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби). 

19. Забезпечення організації і направлення на навчання з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки посадових осіб суб'єктів господарювання комунальної 

власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. 

20. Організація виконання вимог чинного законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту. 

21. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту. 

22. Підготовка і надання пропозицій щодо необхідності дообладнання або 

спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для 

укриття населення. 

23. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. 

24. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд 

цивільного захисту комунальної власності міста. 

25. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту. 

26. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом 

цивільного захисту та іншими законодавчими актами. 

 

ІІ. Відділ містобудування та архітектури та будівництва виконавчого апарату  

міської ради 

 

1. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і 

майну громадян на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в 

матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів. 

2. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства міста. 

3. Забезпечення організації роботи і готовності до виконання завдань за призначенням 

міської спеціалізованої комунально-технічної та інженерної служби цивільного захисту. 

4. Забезпечення участі сил та засобів підлеглих формувань міської спеціалізованої 

комунально-технічної та інженерної служби цивільного захисту у проведенні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих на 

території впливу надзвичайної ситуації. 

7.  Організація здійснення моніторингу санітарних показників питної води громадських 

колодязів та їх техногенного впливу, пов'язаного з підтопленням і підняттям рівня 

ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень у місті. 

8.  Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайним 

ситуаціям у процесі здійснення на території міської територіальної громади будівництва та  

інженерного захисту об'єктів і території.  

9.  Урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і 



 

ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

10.  Організація заходів інженерного захисту території міста від наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

11.  Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних 

природних процесів шляхом організації будівництва інженерних споруд спеціального 

призначення. 

12. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території міста. 

 

IІІ. Фінансовий відділ виконавчого апарату міської ради 

 

1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, 

робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги 

постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському 

бюджеті. 

2. Передбачення під час формування проектів міського бюджету та програми 

економічного і соціального розвитку міста, з урахуванням реальних можливостей, та 

фінансування видатків на виконання заходів щодо створення міського матеріального 

резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

 

ІV. КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, 

КНП «ЦПМД» Олевської міської ради 

 

1.  Організація медичного забезпечення, надання екстреної медичної допомоги 

постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів 

цивільного захисту. 

2.  Організація медичної евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій до закладів охорони здоров'я з урахуванням медичних показань під час прийому 

великої кількості постраждалих у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

3.  Організація взаємодії медичних сил, засобів та закладів охорони здоров'я на 

місцевому рівні у сфері медичного захисту населення у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій та під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. . 

4. Завчасне створення, підготовка та використання в умовах надзвичайних ситуацій 

необхідної кількості сил і засобів. 

5. Проведення збору та аналізу інформації про медико-санітарні наслідки 

надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозу її розвитку в зоні виникнення надзвичайної 

ситуації та прилеглих територіях, розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з 

метою зниження негативного впливу таких ситуацій, надання органу управління міською 

ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Кіровоградської області та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації відомостей 

про постраждалих при надзвичайних ситуаціях. 

6. Накопичення необхідного резерву лікарських засобів, виробів медичного 

призначення та іншого спеціального майна і техніки для здійснення заходів з ліквідації 

медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 

7. Розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних 

ситуаціях або у разі їх виникнення, завчасне створення та підготовку спеціальних 

медичних формувань для роботи в умовах надзвичайних ситуацій. 

8. Організація та проведення згідно з програмами, затвердженими МОЗ України,  

навчання та практичної підготовки немедичних працівників з питань надання домедичної 

допомоги. 

9.  Організація інших заходів, пов'язаних з медичним захистом залежно від 

надзвичайної ситуації, що склалася. 

 



 

V. Відділ економічного розвитку. транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності виконавчого апарату міської ради 

 

1. Організація забезпечення населення, постраждалого від наслідків надзвичайних 

ситуацій, або евакуйованого із районів надзвичайних ситуацій, харчуванням, 

промисловими товарами першої необхідності та побутовими послугами (у разі 

необхідності). 

2. Визначення потреби та вартості продуктів харчування, товарів першої необхідності, 

побутових послуг для евакуйованого населення із районів надзвичайних ситуацій. 

3.  Формування переліку підприємств торгівлі, ресторанного господарства та 

побутового обслуговування населення, які можуть залучатися до забезпечення 

постраждалого населення та невоєнізованих формувань у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, продовольчими товарами, товарами першої необхідності та побутовими послугами. 

4.  Бере участь у відпрацюванні практичних заходів (навчання) щодо евакуації 

(відселення) населення із районів можливих надзвичайних ситуацій та порядку їх 

забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами першої необхідності. 

5.  Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. 

6.  Забезпечує організацію роботи і готовність до виконання завдань за призначення 

міської спеціалізованої служби цивільного захисту транспортного та технічного забезпечення і 

спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі, харчування та матеріального 

забезпечення. 

  

VI. Відділ освіти та молоді та спорту виконавчого апарату міської ради 

 

1. Організація вивчення у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах основ 

безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками і посібниками. 

2. Організація та проведення серед працівників і дітей навчальних закладів 

інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій. 

3. Забезпечення техногенної і пожежної безпеки підпорядкованих об’єктів. 

 

VIІ. КУ «Центр соціальних служб» міської ради 

 

1. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, 

зокрема виплати матеріальної допомоги. 

2. Забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок 

надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, 

відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх 

ідентифікації. 

3. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало 

від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством, та 

додатково виділених коштів. 

 

VIІІ. Відділ культури, виконавчого апарату міської ради 

 

1.  Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на об’єктах 

культурної спадщини міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

2.  Методичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах, які становлять 

культурне надбання місцевого значення. 

3.  Забезпечення техногенної та пожежної безпеки підпорядкованих об’єктів. 

 
IX. Загальний відділ, відділ кадрової роботи, юридичний відділ виконавчого комітету 

міської ради. 

 1. Своєчасне і об'єктивне інформування населення міської ради про наслідки надзвичайних 



 

ситуацій в Україні, області та населених пунктах громади.  

 

  

X. Коростенське районне Управління Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області  

 

1. Забезпечення на території міської територіальної громади координації діяльності, 

спрямованої на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. 

2. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій, контроль за їх здійсненням. 

3. Методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем 

оповіщення цивільного захисту на території міської територіальної громади. 

4. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо підготовки 

населення до дій в умовах вчинення терористичного акту. 

5. З'ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із 

запобігання цим ситуаціям. 

6. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою. 

7. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і норм, а 

також виконання заходів, спрямованих на захист населення і території від 

надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 

власності. 

8. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів 

колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх 

утримання та облік. 

9.Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній 

сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, 

утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини. 

10. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням місцевого та 

об'єктового резервів матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від їх форм власності у межах міської ланки. 

11. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних 

об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку. 

12. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України, Конституції та законів України. 

 

XI. 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного управління України в Житомирській області  

 

1. Здійснення заходів з організації і управління силами та засобами міської 

протипожежної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів 

оперативного реагування на території міської територіальної громади до дій за 

призначенням.  

2. Здійснення інформування місцевих органів виконавчої влади, міськвиконкому про 

загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. 

3. Координація залучених сил цивільного захисту підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за 

їх проведенням. 

4. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації 

наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій,  

що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання 

матеріальних збитків. 

5. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:  



 

з евакуації населення; 

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 

6. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної 

діяльності під час проведення антитерористичних операцій. 

 

XІI. Олевське  управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

1.  Організація і здійснення заходів, у межах своєї компетенції, щодо запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території 

міської територіальної громади. 

2.  Здійснення моніторингу сільськогосподарських тварин і продуктів з них. 

3.  Організація і координація роботи з епізоотичного і токсикологічного  контролю, 

ліквідації епізоотій на території міста. 

4.  Забезпечення оперативного одержання інформації про надзвичайні ситуації, її 

опрацювання і оповіщення суб'єктів господарської діяльності про небезпеку. 

5.  Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції для населення міста, 

постраждалого в результаті надзвичайних ситуацій. 

6.  Забезпечення організації роботи і готовності до виконання завдань за призначенням 

міської спеціалізованої служби захисту сільськогосподарських тварин. 

7. Забезпечення участі сил і засобів міської спеціалізованої служби захисту 

сільськогосподарських тварин (у межах тактико-технічних можливостей) у проведенні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у районі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

 

XІІI. Олевське відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції  в Житомирській області 

 

1.  Забезпечення охорони громадського порядку, ведення боротьби із злочинністю, 

безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

2.  Надання допомоги евакуаційним органам міста у проведенні евакуації населення з 

місць, небезпечних для проживання. 

3.  Забезпечення сил та засобів під час проведення аварійно-рятувальних робіт у 

районах виникнення надзвичайних ситуацій. 

3.  Забезпечення охорони режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках 

радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації. 

4. Планування та здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, 

охорони матеріальних і культурних цінностей у разі проведення евакуаційних заходів в 

мирний час та в особливий період. 

5. Організація охорони громадського порядку на збірних і приймальних пунктах 

евакуації, пунктах посадки (висадки), на маршрутах евакуації та в безпечних районах 

розміщення евакуйованого населення. 

6.  У межах компетенції, забезпечення дотримання режиму перевезень 

автомобільними дорогами та допуск до зон (районів) надзвичайних ситуацій. 

7. Забезпечення готовності органів управління, сил і засобів міської спеціалізованої 

служби охорони громадського порядку до дій, спрямованих назапобігання та реагування 

на надзвичайні ситуації. 

8. Здійснює оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій на 

територіях міста, де система централізованого оповіщення не охоплює все населення, 

яке може потрапити у зону можливого ураження. 



 

9. Забезпечення організації роботи і готовності до виконання завдань за призначенням 

міської спеціалізованої служби цивільного захисту охорони громадського порядку. 

 

XІV. Дільниця мережі доступу 321/6 Житомирська 

філія ПАТ «Укртелеком» 

 

1.  Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем 

централізованого оповіщення і зв'язку на місцевому рівні в усіх режимах функціонування 

єдиної державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи заміну 

пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку. 

2. Першочергове забезпечення керівних органів єдиної державної системи цивільного 

захисту каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх  тактико-

технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних та інших 

невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.  

4. Забезпечення на території міської територіальної громади сталого зв'язку, 

необхідного для спільної роботи підсистем Урядової інформаційно-аналітичної системи з 

питань надзвичайних ситуацій. 

5. Забезпечення організації роботи і готовності до виконання завдань за призначенням 

міської спеціалізованої служби цивільного захисту оповіщення і зв’язку. 

 

XV. Олевська дільниця Басейнового управління водних ресурсів р.Прип’ять 

1. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням нагляду за безпечною експлуатацією 

гідротехнічних споруд водойм і шлаконакопичувачів, визначенням ступеня їх надійності та 

прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій, прийняття рішення щодо 

доцільності подальшої експлуатації або зміни режиму роботи цих об'єктів. 

2. Розроблення разом з іншими органами виконавчої влади комплексу заходів щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення 

безаварійного пропуску паводкових вод на водних об'єктах. 

XVI. Державне підприємство «Олевське лісове господарство»,  Дочірне 

підприємство «Олевський лісгосп АПК». 

1. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на території 

державного лісового фонду. 

2. Організація і забезпечення проведення заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, пов'язаним з пожежами у державному лісовому фонді, а також масовим 

поширенням хвороб і шкідників рослинності. 

3. Координація діяльності підприємств, установ та організацій під час гасіння лісових 

пожеж, а також проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з 

лісовими пожежами. 

4. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, які входять до складу 

галузі. 

5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-

технічних можливостей) у здійсненні заходів реагування на надзвичайні ситуації, що 

виникли на підвідомчих об'єктах і територіях. 

XVII. Олевська метеорологічна станція. 



 

           1.Організація і проведення метеорологічного спостереження. 

 



 

 

 

Додаток 3 



 

до Положення про Олевську міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Житомирської 

області 

 

ПЕРЕЛІК  

сил цивільного захисту Олевської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи  

цивільного захисту Житомирської області 

 

№ 

з/п 

Найменування підрозділу 

та відомча (територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 
Місце розташування та телефон 

Склад, 

чисельність 

формування  

Завдання, які виконує формування, 

райони (об'єкти) 

1 2 3 4 5 6 

І.АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ 

1. 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, 

Олевська дільниця Коростенського 

відділення ПАТ «Житомиргаз» 

 

аварійно-

рятувальна 

служба 

м. Олевськ 

вул. Київська, 50 

101, (04135) 2-15-43 

(пункт управління) 

 

43 Проведення аварійно-рятувальних 

робіт 

ІІ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1 

Олевський підрозділ АТ 

«Житомиробленерго»(за згодою) 

Спеціалізована 

служба 

енергетики 

м. Олевськ 

вул. Володимирська, 1 

(04135) 2-11-83  

(пункт управління) 

5 Ліквідація наслідків НС, пов'язаних з 

аваріями на мережах та об'єктах 

паливно-енергетичного комплексу  

2 

Відділ містобудування, архітектури 

та будівництва  виконавчого 

комітету міської ради, ПП 

Інженерна 

спеціалізована 

служба 

м. Олевськ 

вул. Володимирська, 1 

тел.(04135)2-11-52 

(пункт управління) 

11 Здійснення заходів із інженерного 

забезпечення та проведення 

аварійно-відновлювальних робіт  



 

«Будпослуги» 

3 

Відділ житлово-комунального 

господарства.інфраструктури та 

цивільного захисту населення   

виконавчого комітету міської ради, 

ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж»  

Комунально-

технічна 

спеціалізована 

служба 

м. Олевськ  

вул. Володимирська, 1 

(04135) 2-11-52 

(пункт управління) 

10 Ліквідація наслідків НС, пов'язаних з 

аваріями на мережах та об'єктах 

житлово-комунального господарства  

4 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевська 

центральна  лікарня», комунальне 

некомерційне підприємство 

«Олевський  центр первинної 

медичної допомоги», Олевське  

управління,головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

Медична 

спеціалізована 

служба 

м.Олевськ 

пров.Промисловий, 2 

(04135)2-12-56 

323 Надання невідкладної медичної 

допомоги населенню міської ради, 

проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт  

5 

Загальний відділ виконавчого 

апарату міської ради,  дільниця 

мережі доступу №321/6 

Житомирська філія ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою) 

Спеціалізована 

служба 

оповіщення і 

зв'язку  

інформаційного 

забезпечення 

м Олевськ 

вул. Володимирська, 1 

(04135) 2-11-52 

 (пункт управління) 

9 Забезпечення та відновлення зв'язку 

під час ліквідації наслідків НС  

Своєчасне і об'єктивне інформування 

населення міської ради про наслідки 

надзвичайних ситуацій в районі за 

його межами. 

6 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, 40-ДПРП 3-

ДПРЗ ГУ ДСНС , державні 

підприємства: «Олевське лісове 

господарство», Дочірне 

підприємство «Олевський лісгосп 

АПК»   

Протипожежна 

спеціалізована 

служба 

м. Олевськ 

вул. Київська, 50 

101, (04135) 2-15-43 

(пункт управління) 

64 

 

Проведення аварійно-рятувальних 

робіт, гасіння пожеж  



 

7 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого 

апарату міської ради, 

ТзВД «РІМ-БОГДАН» 

ПАТ ”Олевське ШБУ-42” 

 

Автодорожня 

спеціалізована 

служба 

м. Олевськ 

вул. Володимирська, 1 

(04135) 2-11-52 

(пункт управління) 

32 Здійснення перевезення 

евакуйованих  у разі виникнення НС, 

здійснення заходів щодо 

матеріального забезпечення  

Здійснення заходів щодо технічного 

забезпечення проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

8 

Олевське відділення поліції 

Коростенського відділу поліції 

Головного Управління 

Національної поліції в 

Житомирської області 

Спеціалізована 

служба охорони 

громадського 

порядку 

м. Олевськ 

вул. Свято-Воздвиженська, 2 

тел..(04135)2-23-56 

58 Забезпечення громадського порядку 

та охорона матеріальних цінностей  в 

ході ліквідації НС  

9 

Олевська дільниця басейнового 

управління водних ресурсів 

р.Прип’ять 

Гідрологічна 

(гідродинамічна)с

пеціалізована 

служба 

смт.Нові Білокоровичі 

вул.Першотравнева,38 

(04135)6-39-14 

29 Здійснення заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям, зменшення 

руйнівних наслідків повеней, 

забезпечення безаварійного пропуску 

паводкових вод на водних об'єктах 

Олевської міської ради. 

10 

ТОВ «Олевський ОРС» 

 

Продовольча 

служба 

м.Олевськ 

вул.Заводська, 13 

(04135) 2-29-04 

1 забезпечення 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 НС 

 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 



 

14 

Олевська дільниця Овруцького 

відділення  АТ «Житомиргаз» 

 

Аварійно-

газотехнічна 

бригада 

м. Олевськ 

вул. Промислова, 62 

104  (2-14-60) 

(Пункт збору) 

4 Ліквідація наслідків НС державного 

та місцевого рівнів на об'єктах 

газового господарства 

16 

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 

(Пункт збору) 

6 Ліквідація наслідків НС державного 

та місцевого рівнів на водопровідно-

каналізаційних (теплових) мережах 

17 

ПАТ «Олевське ШБУ-42» Команда з 

ремонту та 

відновлення доріг 

та мостів 

м. Олевськ 

вул. Промислова 

(04135) 2-14-01 

(Пункт збору) 

7 Ліквідація наслідків НС державного 

та місцевого рівнів пов’язаних з 

ремонтом та відновленням доріг та 

мостів 

18 

ТзВД «РІМ-БОГДАН» Автоколона з 

перевезення 

евакуйованих 

м. Олевськ 

вул. Пушкіна, 13 

(04135) 2-14-07  

(Пункт збору) 

13 Перевезення евакуйованих у разі 

виникнення НС  

19 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області 

Група радіаційної 

та хімічної 

розвідки 

м. Олевськ,  

вул. Київська, 50 

101, (04135) 2-15-43  

(Пункт збору) 

7 Проведення радіаційної та хімічної 

розвідки у разі виникнення НС 

місцевого рівня 

20 

Дочірнє підприємство «Олевський 

лісгосп АПК» ЖОКАП 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної ради  

Лісова пожежна 

станція (ЛПС-1) 

м.Олевськ, вул.Олевської 

республіки,114 

Тел..0967391515 

7 Гасіння лісових пожеж 

21 

Олевське управління головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

Розрахунково-

аналітична група 

м. Олевськ  

пров. Промисловий,  4  

(04135) 2-15-31 

(Пункт збору) 

4 Здійснення збирання, оброблення, 

передавання і збереження інформації 

про стан радіаційної та хімічної 

обстановки у разі виникнення НС  



 

 



 

 

 

 

 

Додаток 4  

до Положення про Олевську міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Житомирської 

області 

ПЕРЕЛІК 

міської спеціалізованої служби цивільного захисту Олевської міської ланки територіальної  

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, що утворюються 

органами управління і суб’єктами господарювання  

 

Найменування 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

1. Аварійно – рятувальні 

служби 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області 

Олевська дільниця Коростенського 

відділення ПАТ «Житомиргаз» 

Начальник відділу цивільного 

захисту Коростенського 

районного управління ДСНС 

України в Житомирській 

області 

Ст..майстер Олевської дільниці 

Коростенського відділення ПАТ 

«Житомиргаз» 

 

2. Спеціалізована служба 

енергетики 

Олевський підрозділ АТ 

«Житомиробленерго»(за згодою) 

Начальник Олевського 

підрозділу АТ 

«Житомиробленерго» (за 

згодою) 

Заступник начальника АТ 

«Житомиробленерго»(за згодою) 



 

Найменування 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

3. Інженерна спеціалізована 

служба  

Відділ містобудування, архітектури 

та будівництва  виконавчого 

апарату міської ради, ПП 

«Будпослуги» 

Начальник відділу 

містобудування, архітектури 

та будівництва виконавчого 

комітету міської ради 

Керівник ПП «Будпослуги» 

 

4. Комунально-технічна 

спеціалізована служба 

Відділ житлово-комунального 

господарства,інфраструктури та 

цивільного захисту населення 

виконавчого апарату міської ради, 

ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» (за 

згодою) 

Начальник відділу житлово-

комунального 

господарства,інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення виконавчого 

апарату міської ради, 

Начальник ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж»(за 

згодою) 

Головний інженер ТОВ» Олевське 

орендне підприємство теплових 

мереж»(за згодою) 

5. Медична спеціалізована 

служба 

комунальна некомерційне 

підприємство «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство 

«Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради , Олевське управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

Головний лікар КНП 

«Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської 

ради, 

 

Генеральний директор КНП 

«Олевський  центр первинної 

медичної допомоги»Олевської міської 

ради, начальник Олевського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

6. Спеціалізована служба  

оповіщення і зв’язку та 

інформаційного забезпечення 

Загальний відділ виконавчого 

апарату міської ради, дільниця 

мережі доступу №321/6 

Житомирська філія ПАТ 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської 

ради 

Начальник дільниці мережі доступу 

№321/6 Житомирської філії ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою) 



 

Найменування 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

«Укртелеком»(за згодою)   

7. Протипожежна 

спеціалізована служба  

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ головного 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, 40-ДПРП 3-

ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області;  державне 

підприємство: «Олевське лісове 

господарство», Дочірне 

підприємство «Олевський лісгосп 

АПК»  

Начальник 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ 

головного управління ДСНС 

України в Житомирській 

області  

 

Начальник 40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ 

України в Житомирсьій області; 

керівники МПО, ДП «Олевське лісове 

господарство», ДП «Олевський 

лісгосп АПК» 

 

8. Спеціалізована служба 

охорони громадського 

порядку 

Олевське відділення поліції 

Коростенського відділу поліції 

Головного Управління 

Національної поліції в 

Житомирської області 

Начальник Олевського 

відділення поліції 

Коростенського відділу 

поліції Головного Управління 

Національної поліції в 

Житомирській області  

Заступник начальника Олевського 

відділення поліції Коростенського 

відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Житомирській 

області 

 

9. Автодорожня спеціалізована 

служба 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого 

апарату міської ради, 

ТзВД «РІМ-БОГДАН»,  

ПАТ ”Олевське ШБУ-42” 

Начальник відділу 

економічного розвитку, 

транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної 

власності виконавчого 

апарату міської ради  

Керівник ТзВД «РІМ-БОГДАН» 

Начальник ПАТ ”Олевське ШБУ-42” 

 

 

10. Гідрологічна 

(гідродинамічна) 

 Олевська дільниця Басейнового 

управління водних ресурсів 

Начальник Олевської дільниці 

Басейнового управління 

Головний інженер  Олевської дільниці 

Басейнового управління водних 



 

Найменування 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

спеціалізована служба р.Прип’ять водних ресурсів р.Прип’ять  ресурсів р.Прип’ять 



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про створення консультаційного  

пункту з питань цивільного захисту 

Олевської міської територіальної громади  

 

Керуючись п.3 ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, відповідно до ст.19 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 « Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та з метою 

підвищення ефективності просвітницько-інформативної роботи і пропаганди 

знань з питань захисту дій у надзвичайних ситуаціях серед населення, яке не 

зайняте у сфері виробництва та обслуговування, за місцем проживання, 

відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

18.03.2021 №169, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Створити консультаційний пункт з питань цивільного захисту Олевської 

міської територіальної громади для ведення просвітницько-інформаційної 

роботи з населенням щодо дій у надзвичайних ситуаціях в приміщенні міської 

ради за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 4, м.Олевськ,  Житомирської 

області. 

2. Затвердити Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій 

населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та 

воєнного характеру, що додається. 

3. Відповідальною за роботу консультаційного пункту з питань цивільного 

захисту Олевської міської територіальної громади призначити головного 

спеціаліста житлово - комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення виконавчого апарату міської ради ( Осипчук 

Юлія). 

4. Відповідальній за роботу консультаційного пункту з питань цивільного 

захисту Олевської міської територіальної громади (Осипчук Юлія): 

- оформити дошку документації щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях 

техногенного, природного, соціального та воєнного характеру; 

- розробити,затвердити річний план роботи консультаційного пункту з питань 

цивільного захисту Олевської міської територіальної громади  на 2021рік; 



 

- для забезпечення діяльності консультаційного пункту з питань цивільного 

захисту Олевської  міської територіальної громади  постійно підтримувати 

зв’язок з працівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Житомирської області; 

5.Загальному відділу виконавчого апарату міської ради, відповідно до річного 

плану роботи,  інформувати населення шляхом публікацій на офіційному сайті 

Олевської міської територіальної громади. 

6.Контроль за виконанням цього розпорядження та роботою консультаційного 

пункту покласти на першого  заступника міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

Міський голова                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітет 

міської ради від 31.08.2021 №  

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ  

про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях 

техногенного,природного та воєнного характеру 

 

І. Загальні положення 

       1. Консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях 

техногенного та природного характеру є осередком консультаційної, 

просвітницько – інформативної роботи, пропаганди знань з питань цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності населення, не зайнятого  у сфері 

виробництва і обслуговування.  

        2. Консультаційний пункт у своїй діяльності керується  Кодексом 

цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 

26.06.2013 №444 « Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях», наказом Міністерства надзвичайних ситуацій 

України від 07.06.2011 №587 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо  порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування 

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-

експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», іншими 

нормативно- правовими актами, що регламентують підготовку населення до дій 

у надзвичайних ситуаціях (далі – НС). 

 

ІІ. Завданям консультаційного пункту 

        1.Головними завданнями консультаційного пункту є: 

- участь у підготовці населення з питань захисту та дій у надзвичайних 

ситуаціях; 

- сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної 

безпеки; 

- підвищення рівня морально - психологічного стану громадян в умовах загрози 

виникнення НС; 

   2.Консультаційний пункт забезпечує: 

- надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у 

сфері цивільного захисту; 

- участь з питань інформаційно – просвітницькій роботі та пропаганді знань 

серед населення з питань цивільного захисту, а також роз’яснення правил 

поведінки та дій в умовах НС, несприятливих побутових умовах або 

нестандартних ситуаціях; 

- доведення до мешканців повідомлень про участь у заходах цивільного захисту 

за місцем проживання; 

- створеня та удосконалення необхідної навчально - матеріальної бази. 

 

ІІІ. Керівнцтво роботою консультаційного пункту 



 

          1. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного 

пункту покладається на спеціально призначену посадову особу житлово – 

експлуатаційної організації, міської ради. 

          2. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, 

відповідає за планування заходів, зміст та своєчасне поновлення наочної 

інформації, стан навчально- матеріальної бази. 

          3. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, 

у встановлений термін проходить підготовку в навчально – методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області. 

 

IV.Організація роботи консультаційного пункту 

       1.Робота консультаційного пункту здійснюється згідно з річним планом 

роботи. 

       У річному плані визначаються основні заходи просвітницько – 

інформаційної роботи серед населення, а також заходи щодо удосконалення 

навчальної бази консультаційного пункту. 

Річний план роботи консультаційного пункту розробляється та підписується 

особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу. 

       2. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до 

населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за 

місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при 

проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів 

індивідуального захисту, тощо). 

        3. При проведенні просвітницько – інформативної роботи надається 

інформація про потенційну небезпеку, характерну для відповідного регіону, та 

методи реагування на неї.  

        4. Робота консультаційного пункту організовується ятаким чином, щоб 

кожний міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань 

гарантованого забезпечення захисту та порядку дій в умовах НС. 

       5. Основні документи, які повинні бути на консультаційному пункті: 

-положення про консультаційний пункт; 

-план роботи консультаційного пункту на рік. 

       6. Контроль за діяльністю консультаційного пункту здійснюється: 

Управлінням ДСНС України у Житомирській області; управліннями відділами) 

з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, міською радою. 

       7. Консультаційно-методичну допомогу з організації роботи 

консультаційного пункту здійснюють педагогічні працівники навчально – 

методичного центру з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Житомирської області. 

 

V. Матеріально – технічне забезпечення консультаційного пункту 

          1. Навчальна література: посібники, рекомендації, пам’ятки, періодичні 

видання. 

          2. Стенд із тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 

 

Міський голова  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

                                                                               м.п 

ПЛАН 

роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту 

Олевської міської територіальної громади  на 2021рік 

№ 

з/п Заходи, що плануються Дата Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 СТВОРЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

ПУНКТУ 

Розроблення змісту та виготовлення 

стенду  з питань цивільного захисту 

До 01.09 
Відповідальний 

за роботу пункту 

 

2 ПРОСВІТНИЦЬКО-ІНФОРМАЦІЙНА 

РОБОТА 

Розповсюдження інформації  

  
 

 за тематикою:зимових небезпек 

(снігові замети, обережно низькі 

температури, ожеледиця,  тонкий лід, 

пожежа в помешканні, грип,тощо); 

Грудень, 

січень, 

лютий 

Відповідальний 

за роботу пункту 

 

 за тематикою весняних небезпек 

(повінь, обережно гроза, обережно на 

воді, вибухонебезпечні предмети, газ, 

лептоспіроз, тощо); 

Березень, 

квітень, 

травень 

Відповідальний 

за роботу пункту 

 

 за тематикою літніх небезпек (лісові 

пожежі, буревій, високі температури, 

обережно змії, отруйні рослини, тощо); 

Червень, 

липень, 

серпень 

Відповідальний 

за роботу пункту 

 

 за тематикою осінніх небезпек (пічне 

опалення, обережно гриби, 

обмороження, сказ,тощо). 

Вересень, 

жовтень, 

листопад 

Відповідальний 

за роботу пункту 

 

 

Відповідальний за роботу  

консультаційного пункту ________                              ____________________

 (підпис)                                          (ініціали, прізвище)  

ПОГОДЖЕНО 

Начальник відділу цивільного захисту 

Коростенського районного управління 

ДСНС України в Житомирській області 

Віктор СТУЖУК 

 

«___» ________________ 20___ р. 

                       м.п 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 31.08.2021 № 182 

 

 



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

31.08.2021                                  №  

 

Про затвердження паспорту ризику  

виникнення надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру 

 Олевської міської територіальної громади 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від 

наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Олевської міської територіальної 

громади (додається). 

 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Ковальчук Василя. 

 

 

 

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

  



 

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

начальник відділу цивільного захисту                    рішенням виконавчого комітету 

Коростенського районного управління                   Олевської міської ради 

ДСНС України в Житомирській області                 від 31.08.2021 №  

Віктор СТУЖУК                                                         

«____» _____________ 2021 р. 
М.П. 

 

 

 

ПАСПОРТ РИЗИКУ 

    виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на території  

Олевської міської територіальної громади  

Житомирської області 
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1.Загальна характеристика ТГ 
  1.1.Адміністративно-територіальна характеристика 

Адміністративний центр ТГ м. Олевськ 

Дата утворення ТГ 2016 рік 

Керівництво ТГ:  

міський голова Лисицький Сергій Іванович 

перший заступник міського голови Ковальчук Василь Юрійович 

заступник міського голови  Гончар Сергій Андрійович 

народні депутати України від району Арешонков Володимир Юрійович 

Місце розташування ТГ У центральній частині Східно - Європейської 

рівнини, на півночі Правобережної України 

Перелік районів, з якими межує ТГ:  

Захід Рокитнянський, Рівненської області 

північ  Лельчицький, Республіки Білорусь 

Південь Ємільчинський, Новоград – Волинський 

Схід Лугинський, Овруцький 

Площа ТГ, тис. кв. км 2,248  

Міста 1 

Селища міського типу 3 

Села 51 

Селища 2 

Населені пункти 57 

Додаткова інформація  

 

 1.2.Соціально-демографічна характеристика 

Загальна кількість населення, тис. осіб 38018 

Міське населення, тис. осіб 12238 

Сільське населення, тис. осіб 25780 

Кількість чоловіків, тис. осіб  

  



 

Кількість жінок, тис. осіб  

Кількість працездатного населення, тис. осіб  

Кількість непрацездатного населення, тис. осіб  

Кількість народжених, тис. осіб  

Кількість померлих, тис. осіб  

Кількість померлих від нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших 

зовнішніх дій, тис. осіб 
 

 

1.3. Фізико-географічна характеристика ТГ 

1.3.1. Загальна характеристика.  

 Опис рельєфу 

             Протяжність Олевської ТГ із заходу на схід близько 50 км, з півночі на південь 80 км. 

Вся територія Олевської ТГ лежить в межах Поліської низовини і лише північно-східна 

частина — на відрогах Словечансько-Овруцького кряжу. На півночі межує 

з Лельчицьким районом Республіки Білорусь, на заході — з Рокитнівським районом 

Рівненської області, зі сходу і півдня — з Лугинським, Ємільчинським, Новоград-

Волинським районами Житомирської області. 

 Олевський район, як адміністративна одиниця, був створений у 1923 році. Площа 

територіальної громади становить 224,8 тис. га, або 7,1% території області. 

 Сільськогосподарські угіддя займають 47,5 тис. га, в тому числі рілля — 24 тис. га. 

Лісами вкрито 156,7 тис. га території району. Переважаючі типи лісів: соснові, дубово-

соснові, березові та осикові. 

 Основні типи ґрунтів району: дернові, дерново-підзолисті, торфово-болотні та низинні 

торф'яники, піщані та глинисто-піщані. 

             володіє великими запасами торфу, який використовується для виробництва торф'яних 

брикетів та добрив є також бетонні піски, облицювальний камінь, граніт, 

різновидності кварцу, глини. 

 Рослинний покрив 

Тип рослинного покриву 
Площа природної рослинності, 

тис. га 
Примітка 

Ліси та інші лісовкриті площі 165,146  

 

1.3.2. Кліматичні особливості 

 Клімат помірно континентальний, з теплим сухим літом та м'якою зимою. 

Формування клімату відбувається під впливом атлантичних повітряних потоків, що 

супроводжується інтенсивною циклічною діяльністю. 

 Середня температура за рік по району становить 7.6°С. Середня температура січня  

(найхолоднішого місяця) становить мінус 3.1° С, середня температура липня ( найтеплішого 

місяця)  18.9°С. 

            Абсолютний мінімум температури повітря по району зафіксований  у 1970 році і 

становить 36.1°С  морозу. 

            Абсолютний максимум температури повітря зафіксований у липні 1936 року і 

становить 39.0°С тепла. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

           Зимовий період триває 94-95 днів – з 21-25 листопада до 26-27 лютого, коли 

відбувається стійкий перехід добової температури повітря через 0°С у бік потепління та 

починається весна. 

            Літній період (із середніми добовими температурами повітря 15°С і вище), триває 

104-106 днів – з 22-23 травня до 4-9 вересня. 

            Середня кількість опадів по району за рік становить 669мм. Близько 70% від річної 

кількості опадів випадає у теплий період року. 

           Сніговий покрив утворюється наприкінці листопада – на початку грудня, а руйнується 

в другій декаді березня. Загальна тривалість залягання снігового покриву за зиму становить 

по району 76-90 днів.  

 

1.3.2.1. Температура повітря (по ОТГ)  

Температура, 

º С 

За місяць За 

рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Середня 0,9 2,0 4.5 7,9 11.3 20.1 19.2 19.3 15.4 11.7 4.3 0,1 9,7 

Макс. 
8,3 12.4 18.1 24.7 27.4 34.8 32.3 32.7 29.6 23.0 

13.

3 
7,0 

34,

8 

Мін. 
-6.2 -8.1 -8.7 -5.9 -1.8 3.8 6.8 5.1 1.4 1.0 

-

3.8 

-

8,8 

-

8,8 

 

1.3.2.2. Кількість опадів (по ОТГ)  

Температура, 

º С 

За місяць За 

рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сумма, мм 
28.0 37.8 20.4 5.3 

123.

7 

124.

5 

101.

4 
28.0 39.9 

90.

1 

14.

9 

48,

5 

662,

5 

 

1.3.3. Опис гідромережі 

Площа земель зайнятих водними об’єктами, кв. км 112,21 

Довжина берегової лінії річок і водойм, км 1472 

 

1.3.3.1. Перелік річок 

Назва Довжина, км Примітка 

Уборть 130,6  

Жерев 16,0  

Перга 50,0  

Кам’янка 16,0  

Юрово 17,0  

Зольня 9,5  

Ствига 1,0  

Гусь (Бедля) 4,5  

Недель 4,0  

Ракитна 13,0  

Угля 5,0  

Студениця   11,0  

Теремша 10,0  

Лозовий круг 14,0  

Радча 12,0  



 

 

1.3.3.2. Перелік водосховищ 

Назва Басейн ріки Цільове призначення 

Повний 

об’єм,  

млн. куб. м 

Примітка 

Лопатицьке 

водосховище 

с. Лопатичі 

Уборть Рекреаційне, 

гідроенергетика 

1,45  

 

1.4. Характеристика економіки ТГ 

1.4.1. Характеристика промисловості 

Структура  

промисловості 

Обсяг  

промислової 

продукції, 

за І кв.2020 р. 

тис. грн. 

Кількість 

промислових 

підприємств, 

шт. 

Примітка 

Золенька 2,0  

В’юн 10,0  

Горна  22,0  

Кишинське (канава 

Олевська) 

10,0  

Жолобниця 19,0  

Б/н Джерело 4,0  

Забороччя 15,0  

Замликів 16,0  

Либожада 17,0  

Божанка 10,0  

Кл.Глушковицький 9,0  

Кл.Прикордонний 9,0  

Кл.ур.Лука 2,0  

Плав 16,0  

Слепетинка 2,5  

Буки 13,0  

Мудрич 20,0  

Лукавка 8,0  

Лубенец  2,0  

Цесарка 6,0  

б/н Тепениця 17,0  

б/н Хмелівський 6,5  

Силець 7,0  

Городець 2,0  

Пержанка 6,0  

кл. Бервенський 5,0  

Кривий рів 2,5  

Плотниця 6,0  

Усього - 43 578,1  



 

Структура  

промисловості 

Обсяг  

промислової 

продукції, 

за І кв.2020 р. 

тис. грн. 

Кількість 

промислових 

підприємств, 

шт. 

Примітка 

Добувна  636,5 2 - реалізація торфу, 

- видобуток граніту. 

Машинобудування 2960,4 1 - рукави високого тиску; 

- запчастини для котлів 

Харчова 1420,0 1 - хлібобулочні вироби;  

- кондитерські вироби; 

- безалкогольні напої. 

Виробництво 

деревини 

15820,4 2 - виробництво пиломатеріалів; - 

євро піддонів; 

- пильних дубових заготовок. 

Хімічна 75,0 1 - водоемульсійні фарби; 

- лаки, ґрунтовка 

Виробництво 

неметалевої  

продукції 

1047,27 1 - виробництво фарфорових 

  ізоляторів. 

Житлово-

комунальне 

господарство 

945,2 

 

1 -  комплексне обслуговування 

об’єктів  

 

1.4.2. Характеристика транспорту 

1.4.2.1. Залізничний транспорт 

Експлуатаційна довжина колій, км  

Довжина електрифікованих залізничних колій, км - 

Пасажирообіг, млн. пас. км на рівні ОТГ не обраховується 

Вантажообіг, млн. ткм на рівні ОТГ не обраховується 

Примітка  

 Головні залізниці 

Залізнична магістраль з південного сходу на північний захід  напрямок  Київ – Ковель 

 

 Перелік залізничних мостів 

Назва Стан 

Олевськ – Коростень Південно – Західної залізниці, один міст 

через річку Уборть 342,2 м
2
 

Задовільний 

 

1.4.2.2. Автомобільний транспорт 

Довжина автомобільних доріг загального 

користування, км 

358,6 

Пасажирообіг, млн. пас. км (за І кв. 2018 р.) 2,0 

Вантажообіг, млн. т км (за І кв. 2018 р.) 8,6 

Примітка - 

 

 Перелік доріг 



 

Т-06-05 територіальні дороги – державного значення – 68,0 км. 

 КПП «М.Копищенський» - Олевськ – Червоноармійськ – Коростишів - Котлярка, км 0+000-

41+804 протяжність 41 км. в тому числі: 

спрямлення – 0,8 км (км 3+200-3+600 та км 13+600-14+000 (с. Р-Хочинська) 

МЖКГ м. Олевськ км 41+804-46+370 (4,566 км), райАД – км 46+370-73+352 протяжність 

27,0 км. 

 Обласні   автомобільні дороги загального користування місцевого  значення  

О 061321 Чижівка - Городниця - Калинівка – Олевськ – 37,7 км ( км 53+210 до 82+599 та км 

85+518 до км 93+827); 

О 061424 Овруч - Норинськ - Словечне – Перга 14,1 км (км 62+045 до км 76+104); 

О 061525 /М-07/ -Чижівка через Осівку, Ємільчине, Серби  - 3,0 км ( км 0+000 до км 3+000); 

О 061527 Олевськ - ст. Сновидовичі 12,3 км (км 0+000 до км 12+300). 

 Районні автомобільні дороги загального користування місцевого  значення 

С061501  Олевськ - Покровське 16,6 км 

С061502  Покровське - Журжевичі 12,0 км 

С061503  Бучмани - Білокоровичі - Діброва - Новоозерянка 25,0 км  

С061504  Радовель - Замисловичі 20,4 км 

С061505  Кишин - Стовпинка - Журбовичі 14,5 км 

С061506  Під"їзд до ст. Пояски 7,2 км 

С061507  Лопатичі - Кам"янка 6,4 км 

С061508  Варварівка - Корощине  7,0 км 

С061509  / Київ - Ковель - Ягодин /- Кам"янка 0,7 км 

С061510  Майдан Копищенський - Копище 9,1 км 

С061511  / Чижівка - Олевськ / - Майдан 4,5 км 

С061512  Під"їзд до смт. Нові Білокоровичі 5,2 км 

С061513  Білокоровичі - ст. Білокоровичі 3,6 км 

С061514  Покровське -  Млинок 5,8 км 

С061515  Новоозерянка -Рудня-Озерянська 9,0 км 

С061516  Шебедиха - Устинівка 9,5 км 

С061517  Кам'янка - Лісове 5,7 км 

С061518  Під'їзд до с. Рудня-Перганська 1,5 км 

С061519  Сущани - Андріївка 4,0 км 

С061520  Майдан - Сарнівка 5,5 км 

С061521  Зольня - Сердюки - Лугове 5,8 км 

С061522  Калинівка - Бацеве 3,7 км 

С061523  Калинівка - Ліски 2,1 км 

С061524  Під'їзд до с. Ковалівка 1,2 км 

С061525  Під'їзд до с. Забороче 2,1 км 

С061526  Під'їзд до с. Рудня-Замисловицька 1,5 км 

С061527  Під'їзд до с. Соснівка 1,0 км 

С061528  Олевськ - Тепениця - Обище - Замисловичі 28,6 км 

 

 Перелік автомобільних мостів 

Назва Стан 

Чижівка - Городниця – Жовтневе - Олевськ р. Уборть  Задовільний 

Овруч - Норинськ - Словечно - Перга р. Уборть Задовільний 



 

Назва Стан 

Олевськ – Тепениця – Обище - Замисловичі протока  р. Уборть Задовільний 

Радовель - Замисловичі р. Перга  Задовільний 

Радовель - Замисловичі р. Перга Задовільний 

Олевськ – Радовель – Жубровичі - а/д Київ-Ковель р. Перга Задовільний 

Варварівка - Корощино р. Уборть Задовільний 

Майдан – Копищенський - Копище р. Уборть Задовільний 

 

1.4.2.3. Трубопровідний транспорт 

Довжина трубопроводів загального користування, км Торжок – Долина – 46 км 

Вантажообіг трубопроводів, млн. т. км. на рівні ТГ не обраховується  

Примітка  

 

 Перелік магістральних трубопроводів 

- 

  

1.4.2.4. Річковий транспорт 

Експлуатаційна довжина судноплавних шляхів 

загального користування, км   

- 

Пасажирообіг, млн. пас. км - 

Вантажообіг, млн. т.км - 

Примітка - 

 

 Перелік річкових механізованих причалів 

- 

 

 Перелік портів 

- 

 

1.4.2.5. Морський транспорт 

Експлуатаційна довжина судноплавних шляхів 

загального користування, км 

- 

Вантажообіг, млн. ткм - 

Примітка - 

 

 Перелік портів 

- 

 

1.4.2.6. Авіаційний транспорт 

Пасажирообіг, млн. пас. км   - 

Вантажообіг, млн. ткм - 

Примітка - 

 

 Перелік портів 

- 

 

1.4.3. Характеристика сільського господарства 



 

 

№ 

п.п. 

Назва підприємства Площа 

с. г. 

угідь, 

га 

ст. на 

1.01.21 р. 

Посівна 

площа 

2021 

 р., га 

Основні напрямки (спеціалізація) 

 

Рослинництва 

 

Тварин-

ництва 

1 ПОСП “Іскра” 2096 962 зерново-кормовий молочного 

напряму 

2 ПОСП “Кишинський” 33 25 зерновий - 

3  ПСП „Корощинське” 4,9 - хмелярство – 4,9 га - 

4 СФГ „Мирне” 11 - хмелярство – 11 га - 

5 ПСП ім. Першого Травня 5,25 - хмелярство - 5,25 га - 

6 ФГ «Афіна 2007» 8,73 - садівництво - 

7 ФГ «Діброва – 2012» 4,4 - хмелярство – 4,4 га - 

8 ФГ «Олевське» 4,6 - хмелярство – 4,6 га - 

9 ПСП «Лан» 2 1 зерновий - 

10 ТОВ «Прогрес» 210,88 210,88 зерновий - 

11 ТОВ «Лугіни Агро» 134,82 117 технічний, зерновий - 

12 ТОВ «Олевськ Агро» 886,2 886,2 технічний, зерновий - 

13 ФГ «Азалія Агро» 50 - - - 

14 ТОВ «ФГ Аграрні 

Технології» 

1309,3 1309,3 технічний, зерновий - 

15 ТОВ «Агросмарт Холдинг» 942,34 70,0 технічний зерновий - 

16 ФГ «Сазан-Случ» 50 50 технічний, зерновий - 

17 ФГ «Данько» 31,1 9 зерновий, кормовий молочно-

м’ясний 

18 ТОВ «Агро Технологжі 

Груп» 

213 213 технічний, зерновий  

19 ТОВ «Акріс-Груп» 875,2 875,2 технічний, зерновий  

 Всього по с.г. 

підприємствах 

6871,72 4728,48   

 

1.4.4. Характеристика житлово-комунального господарства 

1.4.4.1. Об’єкти водопостачання 

1.4.4.1.1. Комунальні водопроводи 

Назва 

комунального 

водопроводу 

Розташування 

Довжина 

водопро-

воду, км 

Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 

Водовід м. Олевськ 

смт. Дружба 

12,04 

10,2 

Задовільний 

Задовільний 

37 

34 

1,614 

0,559 

 

Усього:  22,24  71 2,173  

  

1.4.4.1.2. Водозабірні свердловини 



 

Назва  

водозабірної 

свердловини 

Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 

№ 1 м. Олевськ  Задов. 37 1,614 - 

№ 1-2 смт. Дружба Задов. 34 0,559 - 

Усього:   71 2,173  

 

1.4.4.1.3. Насосні станції 

Назва насосної  

станції 
Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 

НС 2-го підйому м. Олевськ Задов. 37 1,614  

НС 2-го підйому смт. Дружба Задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

1.4.4.1.4. Очисні споруди 

Назва очисної споруди Розташування Стан 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Прим

ітка 

Установка 

знезалізнення води 

м. Олевськ,  

вул. Промислова 

Задов. 37 1,614  

Фільтри очистки води смт. Дружба Задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

1.4.4.1.5. Водопровідні мережі 

Назва 

водопровідно

ї мережі 

Розташування 

Довжина 

мережі,  

км 

Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

При

мітк

а 

Водопровід м. Олевськ 

смт Дружба 

12,04 

10,2 

Задов. 

Задов. 

37 

34 

1,614 

0,559 

 

Усього:  22,24  71 2,173  

 

1.4.4.2. Об’єкти водовідведення 

1.4.4.2.1. Централізовані системи каналізації 

Назва 

централізованої 

системи каналізації 

Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Приміт

ка 

Самопливна  м. Олевськ задов. 37 1,614  



 

Назва 

централізованої 

системи каналізації 

Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Приміт

ка 

Самопливна  смт. Дружба задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

 1.4.4.2.2. Насосні станції 

Назва  

насосної станції 
Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітка 

КНС № 1 м. Олевськ 

вул. Інтернаціональна 

задов.  

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

1,614 

 

КНС № 2 м. Олевськ 

вул. Б. Хмельницького 

задов.  

КНС № 3 м. Олевськ 

вул. Герцена 

задов.  

КНС № 4 м. Олевськ 

вул. Енгельса 

задов.  

КНС № 5 м. Олевськ 

вул. Промислова 

задов.   

КНС №1 смт. Дружба задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

 

 

1.4.4.2.3. Очисні споруди 

Назва очисної 

споруди 
Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 

Очисні 

споруди 

каналізації 

потужністю 

500 м
3
/добу 

м. Олевськ 

вул. Герцена, 28 

добрий 37 1,614  

Усього:   37 1,614  

 

 1.4.4.2.4. Каналізаційні мережі 

Назва 

каналізаційної 

мережі 

Розташування 

Д
о
в
ж

и
н

а 

м
ер

еж
і,

 к
м

 

Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 



 

Назва 

каналізаційної 

мережі 

Розташування 

Д
о
в
ж

и
н

а 

м
ер

еж
і,

 к
м

 

Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 

Вулична м. Олевськ 14,4 
задов. 

 
37 

1,614  

Вулична смт. Дружба 4,2 задов. 34 0,559  

Усього  18,6  71 2,173  

 

 

 1.4.4.3 Об’єкти теплопостачання 

 

 1.4.4.3.1. ТЕЦ 

Назва ТЕЦ Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітка 

- - - - -  

 

 1.4.4.3.2. Котельні 

Назва котельні Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітка 

вул.40 років Перемоги м. Олевськ задов. - - Гуртожито

к 

будівельно

го ліцею 

вул. Б. Хмельницького 

 

м. Олевськ задов. - - Дитячий 

садок 

вул. Інтернаціональна м. Олевськ задов. - - Дитячий 

садок 

 

  

 

1.4.4.3.3. Теплові пункти 

Назва теплового 

пункту 
Розташування Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 

ш
т.

 
О

б
сл

у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітка 

- - - - -  

 



 

 1.4.4.3.4. Теплові мережі 

 

 1.4.4.4. Об’єкти газопостачання 

 1.4.4.4.1. Газові станції 

Назва 

газового 

пункту 

Найменування об’єкта 
Підземний  

км 

  
Кількість 

будинків 

Кількі

сть 

осіб 

Стан 

  

  ГРП   задов.   

ГГРП м. Олевськ вул. Промислова     1482 5705 

ГРП-1 м. Олевськ вул. Ковпака     648 3170 

ГРП-2 м. Олевськ вул. Інтернаціональна     648 3170 

ГГРП с. Жубровичі вул. Шевченка     410 1025 

ГРП 
с. Жубровичі (підвідний до 

хмелекомплексу)  
    0 0 

ГГРП с. Варварівка пр-к Калініна     211 673 

ГРП с. Варварівка вул. Промислова     311 173 

  ШРП   задов.   

ШРП м. Олевськ вул. Коростенська     648 3170 

ШРП с .Жубровичі вул. Леніна     163 408 

 

 1.4.4.4.2. Газопровід 

№ 

з/р 
Найменування об᾿єкта 

Підземний  

км 

  
Кількість 

будинків 

Кількі

сть 

осіб 

Стан 

  

  Високий тиск 
 

задов. 0 0 

Г 
Газопровід в/т с. Жубровичі Олевський р-

н 
11,623   0 0 

Г 
Газопровід в/т с. Варварівка : Олевський 

р-н 
2,582   0 0 

Г 
Газопровід в/т с. Варварівка : Олевський 

р-н 
0,045   0 0 

Г Газопровід в/т м. Олевськ вул. Комарова 0,180   0 0 

Г 
Газопровід в/т м. Олевськ вул. Б. 

Хмельницького 
0,324   0 0 

  Середній тиск 
 

задов.   

Г Газопровід с/т с. Варварівка вул. 1,020   25 63 

Назва теплової мережі Розташування 

Довжина 

мережі,  

км 

Стан 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
у
д

и
н

к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у
го

в
у
є 

к
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я
, 
ти

с.
 

о
сі

б
 

П
р
и

м
іт

к
а 

вул. Інтернаціональна, 

м. Олевськ 
- 1,035 - - -  

вул. 40 років Перемоги - 0,484 - - -  



 

Молодіжна, Ковпака Олевського р-ну 

Г Газопровід с/т с. Варварівка вул. Ковпака 0,051   2 5 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка вул. Калініна 

Олевського р-ну 
0,232   10 25 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Садова 0,650   12 30 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Нова 0,445   4 10 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Калініна 0,330   10 25 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, 

 вул. Зарічна 
0,605   18 45 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. 

Заводська 
0,665   11 28 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. 

Будівельна  
0,275   6 15 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Садова,  

Олевського району 
0,602   3 8 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. 

Радянська,  Олевського району 
0,160   3 10 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. 

Радянська,  Олевського району 
0,013   1 3 

Г 

Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Калініна, 

вул. Радянська, вул. Піонерська, 

Олевського району 

1,288   34 85 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка вул. Польова 

Олевського р-ну 
0,174   12 48 

Г Газопровід с/т Олевськ вул. Матросова 0,113   19 48 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. 

Українська, вул. Рівненська 
0,671   11 28 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. 

Промислова 
1,788   0 0 

Г 

Газопровід с/т м. Олевськ, вул. 

Інтернаціональна, вул. Чкалова, вул. 

Жовтнева, вул. Фрунзе 

0,848   0 0 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. 

Інтернаціональна, 
0,075   0 0 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. 

Дзержинського 
0,011   1 3 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. 

Дзержинського 
0,032   1 3 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, бульвар Воїнів 

Афганців 
0,202   2 9 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Шевченка 0,505   34 85 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ 

 вул. Петровського 
0,524   29 73 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Калініна 0,806   38 95 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий ) с. 

Жубровичі Олевського р-ну 
0,220   0 0 



 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. 

Рильського 
1,024   10 25 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. 

Корольова 
1,776   43 108 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. 

Жовтнева 
0,972   18 45 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. 

Ворошилова 
0,650   19 48 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі,  вул. 

Шевченка, вул. Леніна, Олевського району 
4,645   63 180 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі,  

вул. Шевченка, Олевського району 
0,137   0 0 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) с. 

Жубровичі Олевського р-ну 
0,850   0 0 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Леніна 
0,341   0 0 

Г 
Газопровід с/т  с. Жубровичі  

вул. Шевченко 14 в Олевського р-ну 
0,006   1 3 

Г 
Газопровід с/т  с. Жубровичі вул. Леніна 

Олевського р-ну 
0,883   0 0 

Г 
Газопровід с/т  с. Жубровичі вул. Леніна 

Олевського р-ну 
0,009   1 3 

Г 
Газопровід с/т  с. Варварівка вул. Калініна 

Олевського р-ну 
0,049   2 5 

Г 
Газопровід с/т  с. Варварівка вул. Зарічна 

Олевського р-ну 
0,321   5 13 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Західна 0,316   8 20 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Залізнична 0,620   19 48 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ вул. 

Б.Хмельницького 
0,115   3 9 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ вул. 

Коцюбинського 
0,869   36 90 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Іскра 0,881   78 195 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Іскра 0,458   20 50 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ бульвар Воїнів-

Афганців 
0,290   1 10 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Корольова 0,119   18 45 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Чкалова 0,061   0 0 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ вул. 

Інтернаціональна 
0,580   0 0 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ вул. 

Б.Хмельницького 
0,206   0 0 

ГР 

Газопровід с/т (розподільчий) вул. 

Калініна, Заводська в с. Жубровичі 

Олевського району 

3,185   55 138 



 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) вул. Фрунзе 

в с. Жубровичі Олевського району 
0,640   6 15 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) вул. 8 

Березня с. Жубровичі Олевського району 
0,410   11 28 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Промислова 
0,511   10 25 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Робітнича, Щаслива 
1,127   26 65 

ГР 

Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Житня, Молодіжна, Павленка, 

Польова, Незалежності, Весняна, Шкільна, 

Б. Хмельницького, Олевська ЗОШ № 3 

3,156   127 318 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ 

школа № 3 
4,273   58 145 

РГ 
Розподільчий газопровід середнього тиску 

по вул. Герцена м. Олевськ 
1,050   0 0 

РГ 
Розподільчий газопровід середнього тиску 

по вул. Пушкіна м. Олевськ 
0,233   3 15 

РГ 
Розподільчий газопровід середнього тиску 

по вул.40 років Перемоги м. Олевськ 
0,786   0 0 

РГ 

Розподільчий газопровід середнього тиску 

по вул. Енгельса, Герцена, Набережна, 

Володимирська та примикаючих вулицях 

та провулках в м. Олевськ 

7,671   274 685 

Г 
Газопровід середнього тиску  

м. Олевськ,  вул. Грабчака 
0,544   20 50 

Г 

Газопровід середнього тиску  м. Олевськ, 

вул. Співдружності, Олевська, Соснівська, 

Вербова 

1,443   42 105 

Г 
Газопровід середнього тиску  м. Олевськ 

вул. Котовського, Косіора 
1,140   32 80 

Г 
Газопровід середнього тиску м. Олевськ  

вул. Куйбишева 
0,747   27 58 

  Низький тиск 
 

задов.   

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська, вул. Промислова 
2,049   153 859 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська 
0,057   2 5 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, 

 вул. Кооперативна 
0,148   9 23 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Ковпака, 

вул. 50-річчя Жовтня, пров. Комарова 
1,472   79 635 

Г Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Ковпака 0,177   10 25 

Г Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Гагаріна 1,222   19 48 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ,  вул. 

Інтернаціональна, вул. Б.Хмельницького, 
0,576   68 170 



 

вул. Садова, вул. Гагаріна 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ  

вул. Промислова 
0,212   27 138 

Г Газопровід н/т м. Олевськ вул. Комарова 0,254   10 25 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ вул. Свято-

Миколаївська 
0,818   22 63 

Г 

Газопровід н/т м. Олевськ вул. 

Інтернаціональна, вул.50-річчя Жовтня, 

вул. Дзержинського 

1,760   48 250 

Г Газопровід н/т с. Жубровичі, вул. Леніна 1,133   21 53 

Г 
Газопровід н/т с. Жубровичі, 

вул. Комсомольська 
0,887   20 50 

Г Газопровід н/т с. Жубровичі, вул. Кірова 0,230   4 10 

Г Газопровід н/т с. Жубровичі, вул. Зелена 1,390   35 88 

Г 
Газопровід н/т с. Варварівка,  

вул. Калініна 
0,850   30 140 

Г 
Газопровід н/т с. Варварівка, вул. 

Калініна, пров. Калініна, Олевський р-н 
0,732   23 120 

Г 
Газопровід н/т  м. Олевськ, вул. 

Б.Хмельницького, вул. Комарова 
1,381   42 105 

Г 
Газопровід н/т вул. Леніна с. Жубровичі 

Олевського р-ну 
1,525   0 0 

Г 
Газопровід н/т вул. Комсомольська с. 

Жубровичі Олевського р-ну 
0,887   0 0 

ГР 

Газопровід н/т (розподільчий) вул. 

Фрунзе, Гагаріна, Жданова, Горького в с. 

Жубровичі Олевського району 

4,786   87 206 

ГР 
Газопровід н/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Промислова 
0,364   0 0 

ГР 
Газопровід н/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Ціолковського 
0,526   30 75 

ГР 

Газопровід н/т (розподільчий) м. Олевськ 

вул. Корольова, Зіркова, Матросова, 

Ковпака, пров. Ковпака 

1,090   18 45 

Г 
Газопровід низького тиску м. Олевськ вул. 

Покальчука 
0,889   48 120 

РГ 
Розподільчий газопровід низького тиску 

по вул.40 років Перемоги м. Олевськ 
0,835   5 233 

 

 1.4.4.5. Об’єкти енергопостачання 

 1.4.4.5.1. Трансформаторні підстанції 

 

№ 

п/п 

Розташування №ТП 

(балансова 

належність

Дозволена 

потужність, 

кВт 

Ступінь 

наруги 

приєднання, 

Примітка 



 

) кВ 

1 2 3 4 5 6 

1 м.Олевськ, 

вул.Володимирська,2 

ЗТП-338 5,8 0,4  

2 м.Олевськ, вул.Свято-

Миколаївська,32 

ЗТП-142 5 0,23  

3 м.Олевськ, вул.Пушкіна,29 ЗТП-143 5 0,23  

4 м.Олевськ, вул.ю.Тютюнника КТП-200 2 0,23  

5 м.Олевськ, вул. 

Інтернаціональна,15 

ЗТП-338 5 0,23  

6 м.Олевськ, вул. Набережна,5 КТП-288 2 0,23  

7 м.Олевськ, вул. Свято- 

Миколаївська,115 

КТП-192 2 0,23  

8 м.Олевськ, вул.Польова,12 КТП-366 2 0,23  

9 м.Олевськ, вул.Лобановського КТП-331 2,5 0,23  

10 м.Олевськ, вул.Героїв Крут,3 КТП-190 2 0,23  

11 м.Олевськ, вул. 

Володимирська,10 

КТП-286 2 0,23  

12 м.Олевськ, вул.Свято-

Воздвиженська,1 

КТП-216 3 0,23  

13 м.Олевськ, вул. Київська,24 КТП-138 19 0,4  

14 с.Зубковичі. вул. 

Житомирська,44 

ЗТП-334 1,5 0,23  

15 с.Майдан Копищенський КТП-114 4 0,23  

16 м.Олевськ, вул. 

Володимирська,40 

КТП-136 8 0,4  

17 м.Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська,36/2 

ЗТП-460 15 0,23  

18 м.Олевськ,, вул. Промислова ЗТП-208 2,5 0,23  

19 м.Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська,57а 

ЗТП-304 20 0,4  

20 м.Олевськ, вул.Герцена,28 КТП-553 20 10  

21 м.Олевськ, вул.Олексія 

Береста,28 

ЗТП-18 2 0,23  

22 м.Олевськ, вул.Шкільна,26 ЗТП-474 2 0,23  

23 м.Олевськ, вул. 

Б.Хмельницького,54 

ЗТП-135 2 0,23  

24 м.Олевськ, вул.Поліська КТП-381 2 0,23  

25 м.Олевськ, вул.Українська,12 КТП-445 2 0,23  

26 м.Олевськ, вул.Промислова,7а ЗТП-460 2,5 0,23  

27 м.Олевськ, вул.40років 

перемоги,12 

ЗТП-211 20 0,4  

28 м.Олевськ, вул.Київська,4 КТП-436 1 0,23  



 

29 м.Олевськ, вул.Київська,30 КТП-138 1 0,23  

30 м.Олевськ, вул. О.Кошового ЩТП-551 2 0,23  

31 м.Олевськ, вул. Матросова, КТП-426 1 0,23  

32 м.Олевськ, 

вул.Співдружності,20 

ЩТП-535 2 0,23  

33 м.Олевськ, 

вул.Б.Хмельницького,72а 

КТП-390 2 0,23  

34 м.Олевськ, вул.Миру, КТП-340 1 0,23  

35 м.Олевськ, вул. Робітнича, КТП-437 4 0,23  

36 с.Зольня, площа Перемоги,9 КТП-81 1,5 0,23  

37 м.Олевськ, вул. Олевської 

республіки,4 

КТП-247 2 0,23  

38 м.Олевськ, вул. Олевської 

республіки,62 

КТП-140 4,7 0,23  

39 смт.Дружба, вул. Мира,13 КТП-539 5 0,23  

40 м.Олевськ, вул. 

Володимирська,54 

КТП-136 2 0,23  

41 смт.Дружба, вул. 

Незалежна,1а 

КТП-538 20 0,4  

42 смт.Дружба, вул.Мира КТП-539 4 0,23  

43 м.Олевськ, вул. 

Коростенська,11 

КТП-145 5 0,23  

44 смт.Новоозерянка, вул. 

Ю.Креця 

ЗТП-4 23 0,4  

45 м.Олевськ, вул.Калинова ЗТП-338 3 0,4  

46 смт.Новоозерянка. 

вул.Гагаріна 

ЗТП-232 1 0,23  

47 смт.Новоозерянка, 

вул.Заводська,2 

ЗТП-232 2,5 0,23  

48 с.Калинівка. вул.Л.Українки КТП-94 5 0,23  

49 с.Жубровичі, вул.Шевченка,14 КТП-127 15 0,23  

50 с.Жубровичі, вул.Шевченка,14 КТП-127 2 0,23  

51 с.Жубровичі, вул.Шевченка,11 ЗТП-237 14 0,4  

52 с.Радовель, вул.Київська,1 КТП-253 5 0,23  

53 с.Жубровичі, вул.Шевченка,7а КТП-183 3 0,4  

54 с.Жубровичі, вул.Шевченка,9а КТП-183 2 0,23  

55 с.Жубровичі, вул. 

Шевченка,10 

ЗТП-388 20 0,23  

56 с.Жубровичі, вул.Шевченка,10 ЗТП-388 30 0,4  

57 с. Журжевичі, площа 

Центральна,4 

КТП-36 3 0,23  

58 с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги,22 

КТП-239 1,5 0,23  

59 с.Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги 

КТП-173 2,5 0,23  



 

60 с.Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги 

КТП-172 2,5 0,23  

61 с.Зольня, вул. Матросова,2 ЗТП-443 0,23 1,5  

62 с.Зольня, вул.Морозова,2а ЗТП-443 20 0,4  

63 с.Зубковичі, вул. 

Житомирська,47а 

ЗТП-334 2 0,23  

64 с.Зубковичі, вул. 

Житомирська,4а 

ЗТП-334 17 0,4  

65 с.Зубковичі. вул. Житомирська ЗТП-334 3 0,23  

66 с.Каменка, вул. Набережна,39 КТП-336 5 0,23  

67 с.Каменка, вул. Набережна,35 КТП-336 15 0,4  

68 с.Каменка, вул. Центральна,86 КТП-67 3 0,23  

69 с.Каменка, вул.Центральна,28 ЗТП-409 1 0,23  

70 с.Каменка, вул. Центральна КТП-66 3 0,23  

71 с.Каменка, вул.Набережна,56 КТП-336 3 0,23  

72 с.Каменка, вул.Шевченка КТП-68 3 0,23  

73 с.Каменка, вул.Гагаріна,1 КТП-186            4 0,23  

74 с. Кишин, вул. 

Житомирська,55 

КТП-55 6,5 0,4  

75 с.Кишин, вул.Житомирська,66 ЗТП-53 40 0,4  

76 с.Кишин, вул.Житомирська,73 КТП-235 2 0,23  

77 с.Покровське, вул. 8Березня,16 КТП-449 1,5 0,23  

78 с.Покровське,вул. 8Березня,11 КТП-449 6 0,23  

79 с.Покровське, вул.Лісна,6 КТП-449 15 0,4  

80 с.Копище, 

вул.Партизанська,50 

ЗТП-287 5 0,23  

81 с.Копище, 

вул.Партизанська,43а 

ЗТП-287 2 0,23  

82 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,61 ЗТП-442 1,5 0,23  

83 с.Лопатичі, вул.Зарічна,26 КТП-97 40 0,4  

84 с.Лопатичі, вул.Зарічна КТП-97 1 0,23  

85 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,136 КТП-74 1 0,23  

86 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,78 КТП-428 2,5 0,23  

87 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,61в ЗТП-442 2,5 0,23  

88 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,4 КТП-96 3 0,23  

89 с.Лопатичі, вул.Овруцька,2 КТП-74 3 0,23  

90 с. Майдан, вул. Національного 

визволення,54 

КТП-262 1,5 0,23  

91 с.Майдан, вул.Національного 

визволення,57б/1 

КТП-159 2 0,23  

92 с.Рудня-Бистра, 

вул.Центральна,4 

КТП-432 1 0,23  

93 с.Рудня-Бистра, 

вул.Житомирська 

КТП-20 0,67 0,23  

94 с.Рудня-Бистра, вул.Шевченка КТП-432 0,67 0,23  



 

95 с.Корощино, вул.Гагаріна,6 КТП-384 40 0,4  

96 с.Корощино. вул.К.Зеленко,29 КТП-23 2 0,23  

97 с.Варварівка. вул. Шкільна,18 КТП-259 25 0,4  

98 с.Варварівка, вул.Л.Українки КТП-441 2,5 0,23  

99 с.Варварівка. вул.Л.Українки КТП-419 2,5 0,23  

100 с.Варварівка. вул.Л.Українки КТП-37 1,5 0,23  

101 с.Корощино, вул.Пушкіна КТП-22 2 0,23  

102 с.Стовпинка, 

вул.Т.Шевченка,30 

КТП-45 1 0,23  

103 с.Сущани. вул.С.Шепетька,17 КТП-16 2,5 0,23  

104 с.Сущани,вул.С.Шепетька КТП-16 1,7 0,23  

105 с.Сущани, вул.С.шепетька,18 ЗТП-411 50 0,4  

106 с.Тепениця, вул. Левчука,40 КТП-6 1 0,23  

107 с.Хмелівка, вул.Лісова,40 КТП-10 15 0,4  

108 с.Тепениця, вул.Левчука,43б КТП-343 4 0,4  

109 с.Тепениця, вул.Левчука,39 КТП-6 1,25 0,23  

110 с.Тепениця, вул.Левчука КТП-351 1,25 0,23  

111 с.Тепениця, вул.Левчука,6 КТП-5 2 0,23  

112 с.Соснівка, вул.Центральна КТП-301 2 0,23  

113 с.Хмелівка, вул.Лісова КТП-10 2 0,23  

114 с.Хмелівка, вул.Лісова,128 КТП-11 2 0,23  

115 с.Хмелівка, вул.Лісова,138 КТП-518 2 0,23  

116 с.Обище, вул. Центральна,35а КТП-361 8 0,4  

117 с.Обище, вул. Центральна КТП-361 2 0,23  

118 с.Артинськ. вул.Т.Шевченка КТП-8 2,5 0,23  

119 с.Хочино,вул.Малікова,48а КТП-112 1,5 0,23  

120 с.Юрово, вул.Центральна,54 ЗТП-107 1,3 0,23  

121 с.Юрово, вул.Миру,19 ЗТП-107 40,3 0,4  

122 с.Юрово, вул.Центральна КТП-109 3,5 0,23  

123 с.Юрово, вул. Центральна КТП-110 2,5 0,23  

124 м.Олевськ, вул.Свято-

Миколаївська,4 

КТП-216 2,5 0,23  

125 с.Хочино, вул.Шкільна КТП-112 0,6 0,23  

126 с.Хочино, вул.Малікова КТП-113 0,4 0,23  

127 с.Хочино, вул.Садова КТП-258 0,3 0,23  

128 с.Копище, вул.Шкурата КТП-115 0,6 0,23  

129 с.Копище, вул.Партизанська КТП-117 0,4 0,23  

130 с.Копище, вул.Лісова,9б КТП-118 1,5 0,23  

131 с.Копище, вул.Федорова КТП-375 0,6 0,23  

131 с.Лопатичі, вул.Зарічна КТП-161 2 0,23  

132 с.Кишин, вул.Житомирська КТП-40 3 0,23  

133 с.Кишин, вул.Житомирська КТП-324 2,5 0,23  

134 с.Кишин.вул. Житомирська ЩТП-547 2 0,23  

135 с.Жубровичі, вул.Шевченка КТП-127 2,5 0,23  

136 с.Жубровичі, вул.Центральна КТП-131 1,5 0,23  



 

137 с.Жубровичі, вул.Шевченка КТП-283 1,5 0,23  

138 с.Варварівка, вул.Л.Українки ЩТП-544 1 0,23  

139 с.Зольня. вул.Молодіжна КТП-79 1 0,23  

140 с.Зольня, вул.Набережна КТП-80 3 0,23  

141 с.Зольня, вул. Молодіжна ЗТП-443 1 0,23  

142 с.Сущани, вул.С.Шепетька КТП-13 1 0,23  

143 с.Сущани, вул.С.Шепетька ЗПТ-411 1 0,23  

144 с.Калинівка, вул.Л.Українки КТП-93 1 0,23  

145 с.Калинівка, вул.Л.Українки КТП-94 3 0,23  

146 с.Калинівка, вул.Л.Українки КТП-227 1,5 0,23  

147 с.Стовпинка, вул.Шевченка КТП-45 2 0,23  

148 с.Стовпинка, вул.Шевченка КТП-49 3 0,23  

149 с.Новоозерянка, вул. Ю.Креця ЗТП-4 0,5 0,23  

150 с.Зубковичі, вул. Житомирська КТП-147 1 0,23  

151 с.Зубковичі, вул.Житомирська КТП-149 1,5 0,23  

152 м.Олевськ, вул.Робітнича ЩТП-541 0,5 0,23  

153 м.Олевськ, вул.Ковпака ЗТП-350 1 0,23  

154 смт.Дружба, вул.Центральна ЗТП-537 2 0,23  

155 м.Олевськ, вул. Об’їздна КТП-506 2 0,23  

156 с.Радовель, вул.Київська,3 КТП-253 12 0,4  

157 с.Пояски КТП-57 2 0,23  

158 с.Пояски КТП-58 2 0,23  

159 с.Перга, вул.Центральна КТП-101 1,1 0,23  

160 с.Перга, вулНезалежна КТП-104 0,4 0,23  

 

  

1.4.4.6 Аварійні житлові будинки 

Адреса Власність Примітка 

- - - 

 

 

2. Характеристика техногенної небезпеки 

 

 2.1. Хімічна небезпека 

2.1.1. Хімічно небезпечні об’єкти 

Назва 

об’єкта 
Адреса 

Ступінь 

хімічної 

небезпеки 

Кількість небезпечної 

хімічної речовини, тонн 

П
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о
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а 
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о
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зо
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ій
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н

і 

х
ім
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н

о
го
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р
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д

н
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я
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о
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П
р
и
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іт

к
а 

В
сь

о
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у тому числі 

х
л
о
р
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іа

к
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ш

і 

Н
Х
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- - - - - - - - - - 

 

2.2. Радіаційна небезпека 



 

 

2.2.1. Об’єкти ядерно-паливного циклу 

Н
аз

в
а 

о
б

’є
к
та

 

Адреса  

К
о
р
о
тк

а 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и
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о
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ій
н

о
ї 

н
еб

ез
п

ек
и

 

П
л
о
щ

а 
зо
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о
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зо
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о
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еж

ен
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л
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Е
С

 –
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0
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б
о
 5

0
 

к
м

 з
о
н

і)
, 
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с.
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сі
б

 

П
р
и

м
іт

к
а 

- 

 

- - - - - - - 

 

 2.2.2. Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) 

Назва об’єкта Адреса 

Коротка 

характеристика 

об’єкта 

Категорія 

радіаційної 

небезпеки 

Кількість 

ДІВ, шт 

Приміт

ка 

КНП 

«Олевська ЦЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНП 

«Олевський 

центр ПМД» 

м.Олевськ, 

пров. 

Промисловий, 2 

Категорія «А» 

Рентген-кабінет 

максимально 

прискорювал

ьна напруга 

125 кВ 

РУМ-20  

Апарат 

рентгенівський 

переносний 

максимально 

прискорювал

ьна напруга 

90 кВ 

Апарат 

рентгенів

ський 

пересувн

ий 

Арман-1 

 

 

м.Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 46 

 

Категорія «А» 

Флюрографічний 

кабінет 

максимально 

прискорювал

ьна напруга 

150 кВ 

Комплект 

рентгенів

ський 

КРД 50-

Р, 

мобільна 

рентгенів

ська 

система 

 

напруга 100 

кВ 

IMAX-

102 

 

Рентген-кабінет напруга 125 

кВ 

Рентгенів

ська 

система 

EVA-HF 

750 

 

напруга 125 

кВ 

Флюорог

раф 

12Ф7К 

 



 

 

 2.3. Пожежовибухонебезпека 

2.4. Гідродинамічна небезпека. Водосховища. 

№ 

з/

п 

Назва об’єкта Адреса 
Небезпечн

а речовина 
Код ЄДРПО Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1 ПП 

«УКРПАЛЕТСИС

ТЕМ» 

 

11002 Житомирська обл. 

м. Олевськ, вул. 

Київська,7-а 
ПММ 32285225 

- 

2 ТОВ «ДЖЕРЕЛА 

ОЙЛ» 

11001 Житомирська обл. 

м. Олевськ, вул Свято-

Миколаївська, 181 

ПММ 

газ 
43346159 

- 

3 ДП «ПРОПАН» 

 

11001, Житомирська 

обл. м. Олевськ, вул. 

Промислова, 62 

 

газ 30928236 

- 

4 ТОВ «РИОЛАН 

ПЛЮС» 

 

11001, Житомирська 

обл., 

м.Олевськ,вул.Пушкіна

, 13-В 

ПММ 37555740 

- 

5 Підприємство з 

іноземними 

інвестиціями 

«АМІАК УКРАЇНА» 

 

11001, Житомирська обл., 

а/д Київ-Ковель-Яготин, 

212км + 900м (ліворуч) 

 

ПММ 

газ 
30603572 

- 

6 ТОВ «СЕЛІНГ ОЙЛ 

АЗС №34» 

 

11001, Житомирська 

обл., м.Олевськ, 

вул.Свято-

Миколаївська, 148 

ПММ 

газ 
42329169 

- 

7   ТОВ «УСПІХ-ОЛ» 

 

м. Олевськ, вул. Олевської 

Республіки, 116 

ПММ 

газ 
38850653 

- 

8   ТОВ «УСПІХ ОЛ» 

 

траса Київ – Ковель 234 

км+100км 

 

ПММ 

газ 
38850653 

- 

9 ТОВ «УСПІХ ОЛ» 

 

Житомирська обл., 

с.Кишин, 

вул.Житомирська, 57 

ПММ 

газ 
38850653 

- 



 

Назва 

водосховища 

Басейн 

ріки 
Адреса 

П
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о
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о
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о
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к
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, 
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р
и
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р
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П
р
и

м
іт

к
а 

Лопатицьке Уборть с. Лопатичі 0,7 1 0,1   

 

 

 2.5. Хвостосховища та шламосховища 

Назва Адреса 

Н
аз

в
а 

р
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о
в
и

н
, 
я
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м
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о
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о
ек

тн
а 

п
о
ту

ж
н

іс
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Перелік 

проблемних 

питань на 

об’єкті, 

території 

П
р
и

м
іт

к
а 

- - - - - - - -   

 

 2.6. Продуктопроводи 

Назва 

продукто-

проводу 

Тип Розташування 
Робочий 

тиск, атм. 

Довжина, 

км 

Перелік 

проблемних 

питань на об’єкті, 

території П
р
и

м
іт

к
а 

- - - - - -  

 

 2.7. Небезпечні відходи 

 

 2.7.1. Токсичні промислові відходи 

Адреса  

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

сх
о
в
и

щ
, 
о
д

. 

Назва 
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к
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- - - - - - -  

 



 

 

2.7.2. Непридатні до використання отрутохімікати 

 

Адреса  

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

сх
о
в
и

щ
, 
о
д

. 

Назва 

накопиченої 

речовини 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ак
о
п

и
ч
ен

н
я
 

р
еч

о
в
и

н
и

, 
т 

Ін
в
ен

та
р
и

за
ц

ія
 2

0
1
2
 

р
о
к
у
 (

в
и

зн
ач

ен
о
 

в
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у
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ь
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о
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К
іл

ь
к
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ть
 н
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ел

ен
н

я
, 

я
к
е 

м
о
ж

е 
п

о
ст

р
аж

д
ат

и
, 

о
сі

б
 

Перелік 

проблемних питань 

на об’єкті, 

території 

 

с. Кам’янка 

 

1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

9,9 

( розсипані) 
1449 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

 с. Кишин  1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

6,0 

(розсипані) 
1548 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

с. Копище 

  
1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

1,0 

(розсипані) 
945 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

 

с. Лопатичі 

 

 

1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

3,0 

(розсипані) 
1653 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

с. Майдан 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі,суміші 

19,0 

(розсипані) 
490 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезення на 

утилізацію 

с. Зольня 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі суміші 

20,0 

(розсипані, 

пролиті) 

451 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

 

с. Зубковичі 

 

1 

непридатні до 

використання, 

не відомі, 

суміші 

3,0 

(розсипані) 
1451 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

с. Жубровичі  1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

20,0 

(розсипані) 
2331 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

с. Покровське 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

5,0 

(розсипані) 
637 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 



 

с. Тепениця 

 
1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

15 ( 

розсипані) 
978 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

с. Замисловичі 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

3,0 

(пролиті, 

розсипані) 

769 

потреба в 

перезатаренні та 

вивезенні на 

утилізацію 

с. Сущани  1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

18,09 

(законсервова

ний склад) 

1045 

потреба в вивезенні 

на утилізацію 

 м. Олевськ 

 
1 

непридатні до 

використання, 

невідомі,суміші 

32,695 

(законсервова

ний склад) 

10293 

потреба в вивезенні 

на утилізацію 

Всього 13 
 155,685 

 
24040 

 

 

  

3. Характеристика небезпечних природних явищ 

 3.1. Небезпечні метеорологічні явища 

Назва метеорологічного явища 

 

Можливі наслідки 

 

Снігопади та ожеледиця Порушення руху на автошляхах. Налипання 

мокрого снігу на електричних мережах, пориви 

ЛЕП та відключення електроенергії від 

споживачів у населених пунктах та об’єктів 

господарської діяльності. 

Весняна повінь  В наслідок весняної повені в басейнах річок 

Уборть, Жерев, у 9 населених   пунктах може 

бути підтоплено 307 окремих житлових 

будинків, 108 опор ліній електропередач , 1 

артезіанська свердловина, 7 тис. га 

сільгоспугідь, у т.ч. 4,5 тис. га орної землі. 

Сильні грози, вітри, смерчі Пошкодження ліній електромереж. 

Відключення електроенергії від споживачів. 

Пошкодження дахів, покрівель пром. споруд, 

сільськогосподарських приміщень та житлових 

будинків. 

Сильні опади, сніг з дощем, зливи, тривалі 

дощі 

Припиняють проведення польових робіт, 

приводять до ураження рослин грибковими 

хворобами, в період збирання урожаю 

спричиняють значні втрати.  

Тривалий сніг  Затримка руху автотранспорту на тривалий час, 

снігові замети на дорогах 

Тимчасові сильні тумани Погіршення видимості що може призвести до 

аварій на дорогах  



 

Назва метеорологічного явища 

 

Можливі наслідки 

 

 На дорогах ожеледиця Шар мокрого замерзлого снігу та криги на 

деревах, стовпах, проводах – обламування гілок 

дерев, пошкодження та руйнування ліній зв᾿язку 

та електропередач і пов᾿язане з цим порушення 

електропостачання та зв᾿язку. Шар криги на 

дорогах – збільшення аварій, припинення руху 

автотранспорту, травматизм людей і тварин.  

Сильний мороз до - 25°С Загроза вимерзання озимих, плодових культур, 

багаторічних трав, пересівання навесні значних 

площ сільськогосподарських культур, 

збільшення витрат енергоносіїв. Пригнічення 

росту рослин, а іноді і їх загибель 

Сильна жара + 35°С і вище. Сильна тривала 

жара (більше 10 днів).  

Пригнічення росту рослин, а іноді і їх загибель, 

зерно формується щуплим, знижується урожай і 

якість зерна, через стерильність пилку рослин – 

різке зниження урожаю. Погіршення 

самопочуття тварин і людей. Осипається зав'язь 

у плодових дерев.  

Заморозки, температура повітря в 

вегетаційний період або на поверхні ґрунту 

нижче 0°С 

Масове пошкодження та загибель посівів, 

розсади теплолюбивих рослин, незібраного 

врожаю сільськогосподарських культур.  

Налипання мокрого та замерзлого снігу Пошкодження ліній електропередач та зв᾿язку, 

руйнування покрівель будинків  

 

3.2. Геологічна небезпека 

3.2.1. Землетрус (за прогнозом при максимальній бальності) 

Площа землетрусу на території регіону, тис. кв. км - 

Кількість міст, населених пунктів у зоні землетрусу, шт. - 

Кількість населення, тис. осіб - 

Примітка - 

 

 3.2.2. Зсувні процеси 

 

Адреса 

Ураженість 

території 

зсувами, 

кв. км 

Кількість 

зсувів, шт. 

Кількість 

населених 

пунктів у 

зонах зсувів, 

шт. 

Примітка 

м. Олевськ - - -  

 

3.2.3. Карстові процеси 

Адреса 

Ураженість 

карстом, 

кв. км 

Відкритий, 

кв. км 

Напів-

відкритий, 

кв. км 

Примітка 



 

Адреса 

Ураженість 

карстом, 

кв. км 

Відкритий, 

кв. км 

Напів-

відкритий, 

кв. км 

Примітка 

- - - -  

 

 3.2.4. Процеси підтоплення 

Адреса 

Ураженість 

підтоплених 

територій, кв. км 

Кількість 

населених 

пунктів у зоні 

підтоплення, 

шт. 

Примітка 

Олевська ОТГ 1,35 7  

 3.2.5. Абразійні процеси 

Адреса Довжина, км Примітка 

- - - 

 

 3.2.6. Ерозійні процеси (яружні) 

Адреса Площа, тис. кв. км Примітка 

- - - 

 

 3.2.7. Процеси заболочування 

Адреса Площа, тис. кв. км Примітка 

- -  

 

3.3. Пожежі в екологічних системах 
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Пункт 
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Рівень 

води: 

 м БС 

Адреса 

Негативний 

вплив, що зазнає 

об’єкт при цьому 

рівні П
р
и

м
іт

к
а 

Часткове 

затоплення 

городів 

с. Перга 

р. 

Уборть 

- с.  

Перга 

47 160.10 с. 

Перга 

Часткове 

затоплення 

городів 

 

 

Часткове 

затоплення 

окремих 

будинків, 

городів 

м. Олевськ 

р. 

Уборть 

- м. 

Олевс

ьк 

48 160.26 м. 

Олевськ 

Часткове затоп-

лення городів 

 

 



 

Адреса Загальна 

площа 

лісового 

фонду, 

 га 

Площа 

лісових 

масивів,  

га 

Площа 

торфо

вищ, 

га 

Площа 

польових 

масивів,  

га 

П
л
о
щ

а 

п
р
и

р
о
д
н

и
х
 

за
п

о
в
ід

н
и

к
ів

, 
га

 

П
р
и

м
іт

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Руднє-Бистрянський округ 9349,4 8742,7 205,0 2060,6   

Калинівський округ 669,0 609,7 223,0 1873,6   

Жубровицький округ 3781,7 3254,6 290,0 3379,5   

Зольнянський округ 2168,8 2000,6 32,0 1474,2   

Зубковицький округ 3004,0 2749,2 73,0 2442,0   

Кам'янський округ 5858,0 5531,9 270,0 1845,2   

Замисловицький округ 14515,3 13874,5 349,0 2477,9   

Кишинський округ 5768,7 5508,4 345,0 3507,4   

Калинівський округ 10854,5 10091,9 352,0 2296,4   

Копищенський округ 9651,4 9105,67 1811,0 2046,8 6911,11  

Лопатицький округ 3707,4 3474,5 - 2496,4   

Майданський округ 1856,7 1791,5 362,0 2382,9   

Сущанський округ 4223,9 4044,0 325,0 1444,6   

Стовпинський округ 2562,8 2395,8  1528,3   

Хочинський округ 18906,4 18218,6 1115,0 2394,4 5697,0  

Тепеницький округ 5282,9 4926,3 93,0 3686,7   

Юрівський округ 9053,2 8525,6  873,9   

Журжевицький округ 15648,76 14781,66  432,9   

Озерянський округ 6801,7 6477,7  474,5   

Дружбівський округ 179,6 167,2  50,1   

Олевська міська рада 7074,9 6637,7  833,9   

Всього 140919,06 132909,73 5845,0 40002,2 12608,11  

 

 3.4. Медико-біологічна небезпека 

 3.4.1. Природні осередки небезпечних захворювань людини 

Адреса 
Наявність осередків небезпечних 

захворювань людини 
Примітка 

- - - 

 

 3.4.2. Захворюваність населення 

Захворювання 2021рік 2020 рік Ріст/зниження 

Число 

випадків  

За7 

місяців 

Показник 

на 100 

тис. нас. 

Число 

випадків  

за 7 

місяців 

Показник 

на 100 

тис. нас. 

Кишкові інфекції 

Сальмонельоз 2 4,8 3 7,05 -1вип. 

Дизентерія 0 0 0 0 -/- 

Гастроентероколіти 30 70,2 12 28,2      +18вип 



 

Вірусний гепатит А 0 0 0 0 -/- 

      

      

Краплинні інфекції, в т.ч. при яких проводиться вакцинація 

Дифтерія 0 0 0 0 -/- 

Кір 0 0 0 0 -/- 

Краснуха 0 0 0 0 -/- 

Епідпаротит 0 0 0 0 -/- 

Кашлюк 0 0 0 0 -/- 

Грип 0 0 39 93,8 -39вип. 

ГРВІ 2391 5617,0 2326 5535,1 -65вип. 

Менінгок.інфекція 0 0 0 0 -/- 

      

      

Особливо-небезпечні інфекції 

Туберкульоз 8 18,8 7 16,9 +1вип 

Лептоспіроз 0  0  -/- 

COVID-19 

 

1039 2441,3 26 30,1 +1013вип. 

Інфекції, що передаються через кров 

Гострий вір. геп.  В 1 2,4 0 0 +1вип 

Гострий вір. геп. С 1 2,4 2 4,8 -1вип. 

Хрон. вір.гепатити 1 2,4 1 2,4 -/- 

      

      

Інші інфекційні захворювання, зареєстровані на території 

Скарлатина 1 2,4 7 16,9 -6вип. 

Вітряна віспа 1 2,4 0 0 +1вип 

Інфекційний 

Мононуклеоз 

0  0 0 -/- 

Хвороба Лайма 0  0 0 -/- 

Інші не інфекційні захворювання, зареєстровані на території 

Ботулізм 2 4,8 0 0 +2вип 

Отруєння грибами 0 0 0 0 -/- 

      

 

 3.4.3. Смертність населення від нещасних випадків  

Адреса Види нещасних випадків Кількість 

тис. осіб 

Примітка 

Олевська ОТГ  0,006  

 ДТП  0,001  

 Переохолодження  0,004  

 Утоплення  0,001  

 Пожежі  0,001  

 Отруєння 0,005  

 Повішення 0,001  



 

 Вбивство  -  

 Удавлення стороннім тілом  0,001  

 
Випадкове падіння  

невідомі обставини травми  
0,001  

 Обрушення предметів  0,002  

 Механічна асфіксія  -  

 Інші 0,001  

 Всього нещасних випадків 0,024  

  

 3.4.4. Захворювання с/г тварин 

Адреса 
Захворювання с/г 

тварин 

Кількість, тис. 

голів 
Примітка 

Олевська ОТГ 

інфекційні 

захворювання 
0,066 

- 

паразитарні 

захворювання 
0,368 

 

незаразні захворювання 0,076  

 Всього 0,510  

 

 3.4.5. Захворювання с/г рослин 

Адреса Хвороби с/г рослин Площа, 

тис. га 

Примітка 

Сільгосппідприємства ОТГ пероноспороз 0.033 - 

 

4. Сили реагування на надзвичайні ситуації 

Найменування 

підрозділу та 

відомча 

(територіальне) 

належність 

Найменування формувань Адреса 

Чисельність 

формування, 

осіб 

Завдання, які виконує 

формування, райони (об’єкти) 

П
р

и
м

іт
к
а 

Олевська дільниця 

АТ «Житомиргаз» 

Аварійно-технічна бригада м. Олевськ 

вул.Промислова, 62 

4 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого рівнів 

на об’єктах газового 

господарства 

 

Олевський РЕМ Аварійно-технічна бригада м.Олевськ, 

вул.Кооперативна, 15 

6 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого рівнів 

на електромережах 

 

ТОВ «Олевське 

орендне 

підприємство 

теплових мереж» 

Аварійно- технічна бригада з 

водопровідно- 

каналізаційних (теплових) 

мереж 

м.Олевськ, 

вул.Б.Хмельницького, 13-а 

4 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого рівнів 

на водопровідно-

каналізаційних (теплових) 

мережах 

 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України 

в Житомирській 

області 

Група радіаційної та хімічної 

розвідки 

м.Олевськ, вул.Київська.50 7 Проведення радіаційної та 

хімічної розвідки у разі 

виникнення НС місцевого рівня 

 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України 

в Житомирській 

Бригада для гасіння пожеж м. Олевськ, 

вул.Київська, 50 

7 Проведення аварійно- 

рятувальних робіт, гасіння 

 



 

області пожеж 

40-ДПРП 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України 

в Житомирській 

області 

Бригада для гасіння пожеж смт.Новоозерянка, 

вул.Космонавтів,1 

7 Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 

 

Олевське 

управління 

головного 

управління 

Держпродспоживс

лужби в 

Житомирській 

області 

Розрахунково- аналітична 

група 

м.Олевськ, 

пров,Промисловий,4 

4 Здійснення,збирання, 

оброблення, передавання і 

збереження інформації про 

стан радіаційної та хімічної 

обстановки у разі виникнення 

НС місцевого рівня 

 

  



 

5.Карта Олевської ТГ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


