
    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА0 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

29.11.2022          м. Олевськ 

 

Присутні: 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  

 

Керуючий справами виконавчого  

Комітету           Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

Члени виконкому: Гілюк Є.В., Бабич Л.А., Гергало О.В., Горпиніч Н.М., 

Загорулько С.М., Кайданович В.Й., Ковальчук Т.Г.,  Корнійчук О.В., 

Куковякін В.Б., Михалець М.В., Невойт М.І., Ратушинський В.О., Талах І.В., 

Хомутовська О.М., Чорна І.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /128. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Олевської 

територіальної громади. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

2./129. Про затвердження змін до фінансовому плану  на IV квартал 2022 року 

КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  Олевської міської ради 

Інформує: Федорук В.В. – головний бухгалтер КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 

 



3./130.  Про затвердження звіту по фінансовому плану  за 9 місяців  2022 року 

КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Інформує: Федорук В.В. – головний бухгалтер КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 

 

4./131.  Про затвердження фінансового плану  на  2023 рік КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Інформує: Федорук В.В. – головний бухгалтер КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

5./132.   Про затвердження звіту по фінансовому плану  за III квартал   2022 

року КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

6./133.  Про затвердження змін до фінансовому плану  на  2022 рік КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

7./134. Про затвердження фінансового  плану  на   2023 рік КНП «Олевська 

центральна лікарня»  Олевської міської ради. 

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

8./135. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітніх дітей 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

9./136. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітніх дітей 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

10./137. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітніх дітей 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

11./138. Про влаштування на виховання і спільне проживання ***** в прийомну 

сім’ю *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

12./139.  Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

13./140. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 



 

14./141. Про представлення до присвоєння  почесного звання «Мати-героїня» 

***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

15./142.  Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

16./143. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над ***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

17./144. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над ***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

18./145. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов   

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

19./146. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку  

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

20./147. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської міської територіальної громади 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

21./148 Про обмеження використання електричної енергії та освітлювальних 

елементів на території Олевської територіальної громади  

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Олевської територіальної громади 
Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 



           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 128 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження змін до фінансовому плану  на IV кв.  2022 

року КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  Олевської 

міської ради 

Інформує: Федорук В.В. – головний бухгалтер КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 129 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту по фінансовому плану  за 9 місяців  

2022 року КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради 

Інформує: Федорук В. В. – головний бухгалтер КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 130 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження фінансового плану  на  2023 рік КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Інформує: Федорук В.В. – головний бухгалтер КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 131 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про затвердження звіту по фінансовому плану  за III 

квартал   2022 року КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 132 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження змін до фінансовому плану  на  2022 рік 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 133 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження фінансового  плану  на   2023 рік КНП 

«Олевська центральна лікарня»  Олевської міської ради. 

Інформує: Мисько Н. М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 134 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

малолітніх дітей 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 135 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

малолітніх дітей 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 



      / Рішення № 136 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

малолітніх дітей 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 137 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про влаштування на виховання і спільне проживання 

Павленко Богдана Миколайовича в прийомну сім’ю *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 138 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 139 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» ***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 140 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 14. Про представлення до присвоєння  почесного звання «Мати-

героїня» ***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 141 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» ***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 142 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд і затвердження подання до Олевського 

районного суду Житомирської області про призначення опікуна над ***** 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 143 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд і затвердження подання до Олевського 

районного суду Житомирської області про призначення опікуна над 

*****Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 144 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 145 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку  

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 146 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської міської територіальної громади 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 147 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про обмеження використання електричної енергії та 

освітлювальних елементів на території Олевської територіальної громади  

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 18 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 148 додається/ 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 
 



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №128 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям 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 25.11.2022 

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 на лікування в сумі  500,00 (п’ятсот) грн. 

кожному: 

1) *****, проживає вул. *****, 16, м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

2) *****, проживає вул. *****, 56 с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області; 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн. кожному 

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

Житомирської області; 



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

Житомирської області; 

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

Житомирської області; 

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

Житомирської області; 

5) *****, проживає по вул. *****, 38  с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області; 

6) *****, проживає по вул. *****, 8 с. Сущани Коростенського району 

Житомирської області; 

7)  *****, проживає по вул. *****, 36 а кв. 12 м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

8) *****, проживає по вул. *****, 17 с. Юрове Коростенського району 

Житомирської області; 

9) *****, проживає по вул. *****, 73 а с. Юрове Коростенського району 

Житомирської області; 

10) *****, проживає по вул. *****, 34 с. Пояски Коростенського району 

Житомирської області; 

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

Житомирської області на лікування матері *****. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000,00 (дві тисячі) грн. 

кожному *****, проживає по вул. *****, 4 с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області. 

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

грн. кожному *****, проживає по вул. *****, 36 с. Юрове Коростенського 

району Житомирської області, на лікування онкозахворювання. 

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

грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 9 с. Болярка Коростенського району 

Житомирської області, на поховання співмешканця *****; 

2) *****, проживає по вул. *****, 5 кв.2  с. Новоозерянка Коростенського району 

Житомирської області на поховання чоловіка *****; 

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

Житомирської області на поховання чоловіка *****; 

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

Житомирської області на поховання матері *****; 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 23000,00 (двадцять три тисячі) грн. 00 коп. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2022 рік. 



Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №129 
 

Про затвердження змін до фінансовому 

плану  на IV кв.  2022 року КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист  головного лікаря КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Наталії Мельчинської №335/01-14 

від 08.11.2022 року, керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити зміни  до фінансового плану  на IV квартал   2022 року КНП 

«Олевський Цент первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

(Додаток)  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №130 
 

Про затвердження звіту по фінансовому 

плану  за 9 місяців  2022 року КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист  головного лікаря КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Наталії Мельчинської №334/01-14 

від 08.11.2022 року , керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити звіт  по фінансовому плану  за 9 місяців 2022 року КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

(Додаток)  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №131 

 

Про затвердження  

фінансового плану  на   2023 рік 

КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» 

 Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист  головного лікаря КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Наталії Мельчинської №336/01-14 

від 08.11.2022, керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст.  27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити  фінансовий  план  на   2023 рік КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради (Додаток)  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 
  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №132 

 

Про затвердження звіту 

по фінансовому плану  за III квартал 2022 року 

КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист  головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега КАЗЮКА, №1482/05,7 від 15.11.2022 р. керуючись 

підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити звіт  по фінансовому плану  за III квартал  2022 року КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (Додаток)  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

 

  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №133 

 

Про затвердження змін 

до фінансовому плану  на   2022 рік 

КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист  головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега КАЗЮКА N1480/05-7 від 15.11.2022 керуючись 

підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити зміни  до фінансового плану  на   2022 року КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради (Додаток) . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

29.11.2022            м. Олевськ                            №134 

 

Про затвердження фінансового 

плану  на   2023 рік КНП «Олевська 

центральна лікарня»  Олевської міської ради 

 

 Розглянувши лист  головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега КАЗЮКА N1481/05-7 від 15.11.2022 керуючись 

підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити    фінансовий  план  на   2023 року КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради (Додаток)  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія ДАНЮКА 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №135 

 

Про надання дозволу на  

вчинення правочину від імені 

малолітніх дітей 

 

 Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 25.11.2022 року № 343 «Про надання дозволу  ***** 
на вчинення правочину від імені малолітніх дітей: ***** та *****, а саме: 

отримання спадку після смерті батька *****», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного 

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

нотаріусами України, затвердженої наказом міністерства юстиції України № 20/5 

від 03.03.2004 р., ст. 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

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

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності 

пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про місцеве 

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

виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл *****на вчинення правочину від імені малолітніх дітей 

*****та *****на отримання спадку після смерті батька *****. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Юрія 

ДАНЮКА. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК  



   

 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №136 

 

Про надання дозволу на  

вчинення правочину від імені 

малолітніх дітей 

 

 Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 25.11.2022 року № 344 «Про надання дозволу 

Козаченко Ользі Сергіївні на вчинення правочину від імені малолітніх дітей: 

Козаченко Владислава Олексійовича та Козаченко Дарини Олексіївни, а саме: 

про надання згоди на підписання заяв про видачу свідоцтва та на підписання 

договору про поділ майна в натурі, яке вони мають отримати в спадок», 

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

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом 

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

провадження органами опіки та піклування діяльності пов’язаної із захистом 

прав дитини, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866 «Питання діяльності пов’язаної із захистом прав дитини», 

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

«Про охорону дитинства», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на вчинення правочину від імені малолітніх дітей: 

***** та *****, а саме: про надання згоди на підписання заяв про видачу 

свідоцтва та на підписання договору про поділ майна в натурі, яке вони 

мають отримати в спадок.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Юрія 

ДАНЮКА. 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

 
 

 



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №137 

 

Про надання дозволу на  

вчинення правочину від імені 

малолітніх дітей 

 

 Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 25.11.2022 року № 345 «Про надання дозволу ***** 
на вчинення правочину від імені малолітньої дитини *****, а саме: при 

оформлені спадкових прав та підписання договору про переоформлення житла 

по вулиці *****, 8/3 в м. Олевськ Житомирської області», керуючись п. 2 ст. 177 

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

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом міністерства 

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

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

який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

№866 «Питання діяльності пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону 

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

охорону дитинства», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на вчинення правочину від імені малолітньої дитини 

***** , а саме: при оформлені спадкових прав та підписання договору про 

переоформлення житла по вулиці *****, 8/3 в м. Олевськ Житомирської 

області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Юрія 

ДАНЮКА. 

 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

 

 

 



           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №138 

   

Про влаштування на виховання  

і спільне проживання *****  

в прийомну сім’ю ***** 

 

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

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

відповідно до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565, на підставі заяви від 

21 жовтня 2022 року прийомної матері ***** про влаштування в сім’ю дитину, 

позбавлену батьківського піклування Павленко Богдана Миколайовича, 10 травня 

2011 року народження, враховуючи рекомендації КУ «Центру надання соціальних 

служб» Олевської міської ради від 25 листопада 2022 року № 387 «Про 

можливість поповнення прийомними дітьми прийомної сім‘*****», висновок 

Служби у справах дітей Олевської міської ради від 24 листопада 2022 року № 334 

«Про можливість поповнення прийомної сім'ї Макарчук Н.В. прийомною 

дитиною» та з метою поліпшення становища дитини, позбавленої батьківського 

піклування, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Влаштувати з 29 листопада 2022 року на виховання та спільне проживання 

в прийомну сім’ю ***** за адресою: вул. *****, 140, с. Лопатичі 

Коростенського району Житомирської області, дитину, позбавлену 

батьківського піклування, *****, 10 травня 2011 року народження, який 

перебуває на первинному обліку в Службі у справах дітей Олевської міської 

ради та на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.  

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

психічний розвиток прийомної дитини ***** на прийомну маму *****. 

3. Службі у справах дітей Олевської міської ради: 

1) підготувати доповнення до договору про влаштування та спільне 

проживання дитини у прийомній сім'ї; 

 



2) передати прийомній матері повний пакет документів на дитину;  

 

3) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини; 

  

4) щорічно готувати звіт про стан виховання, утримання і розвитку дитини в 

прийомній сім’ї. 

 

4. КУ «Центру надання соціальних послуг» Олевської міської ради:   

1) забезпечити соціальне супроводження прийомної дитини в прийомній сім'ї 

*****, надати комплекс послуг, спрямованих на створення належних умов 

функціонування даної сім'ї; 

2) щорічно до 23 червня подавати Службі у справах дітей Олевської міської 

ради інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї  у 

забезпеченні розвитку та виховання ***** 

5. Рекомендувати відділенню №4 (Олевськ) управління праці та соціального 

захисту здійснювати контроль щодо місячного перерахунку на особовий 

рахунок державну соціальну допомогу на дітей на грошове забезпечення. 

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

медичної допомоги» Олевської міської ради: 

1) закріпити за прийомною дитиною дільничного лікаря та забезпечити двічі  

на рік медичний огляд дитини; 

2) подавати щороку до 23 червня  Службі у справах дітей Олевської міської 

ради інформацію про зміни у стані здоров’я  прийомної дитини, проведені 

профілактичні щеплення, результати обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів, обстеження та лікування на вторинному та третинному рівні медичної 

допомоги, санаторно-курортне лікування, оздоровлення дитини, виконання 

батьками-вихователями зобов’язань щодо здоров’я дитини, її фізичного та 

морального розвитку, дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікаря. 

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

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

потреби - забезпечити індивідуальним навчанням; 

2) щорічно до 01 грудня подавати Службі у справах дітей  Олевської міської 

ради інформацію про рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного 

одягу та шкільного приладдя, систематичність відвідування уроків та 

своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомної матері у вихованні 

дитини. 

8. Рекомендувати відділенню поліції №2 Коростенського РУП ГУНП  в 

Житомирській області  щорічно до 23 червня забезпечити надання дільничним 



інспектором поліції, який обслуговує м. Олевськ, Службі у справах дітей 

Олевської міської ради інформації про кількість відвідувань прийомної сім’ї,  

факти неналежної поведінки з боку прийомної дитини та прийомної матері, 

відсутність (наявність) правопорушень, вжиті профілактичні заходи. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

Олевської міської ради Юрія ДАНЮКА. 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

                                                      РІШЕННЯ 

29.11.2022        м. Олевськ       №139 

Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

 Розглянувши пакет документів та подання Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 25.11.2022 грудня 2022 року № 336 «Про надання 

***** статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»,  керуючись 

статтями 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових  умов 

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

статті 34 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», Закону 

України «Про охорону дитинства», пунктів 3, 21, 22, 23, 35  Порядку провадження 

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

затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів   України   від 24 вересня 2008 

року   № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування *****, 10 

травня 2011 року народження.  

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

дитини до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням  даного розпорядження покласти на заступника 

голови міської ради Юрія ДАНЮКА.  

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

 
 

 

 

 



           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №140 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

***** 

 

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

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

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 

розглянувши заяву гр. *****, 07 жовтня 1975  року народження, жительки с. 

Зубковичі Коростенського району Житомирської області, яка народила  та 

належним чином виховала п`ятеро дітей до 8-річного віку, виконком міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с. Зубковичі Олевської міської територіальної громади – 

*****, 1975 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання 

дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх 

здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 



                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.11.2022            м. Олевськ                            №141 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

***** 

 

 

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

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

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 

розглянувши заяву гр. *****, 27 лютого 1984  року народження, жительки с. 

Копище Коростенського району Житомирської області, яка народила  та 

належним чином виховала п`ятеро дітей до 8-річного віку, виконком міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с. Копище Олевської міської територіальної громади – *****, 

1984 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання дітей, 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, 

формування високих духовних і моральних якостей. 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.11.2022            м. Олевськ                            №142 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

***** 

 

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

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

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 

розглянувши заяву гр. *****, 13 липня 1985  року народження, жительки с. 

Копище Коростенського району Житомирської області, яка народила  та 

належним чином виховала п`ятеро дітей до 8-річного віку, виконком міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с. Копище Олевської міської територіальної громади – *****, 

1985 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання дітей, 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, 

формування високих духовних і моральних якостей. 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

29.11.2022            м. Олевськ                            №143 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення опікуна над  

***** 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення *****, 03.10.1971 року народження, проживає по вулиці 

Інтернаціональна, 41 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської 

області, опікуном над *****, 08.10.1974 року народження, зваживши на те, що 

Рудницький Олег Францович на даний час без жодного примусу та виключно із 

власного бажання опікується над *****, який є його рідним братом,  враховуючи 

те, що опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення *****, 03.10.1971 року народження, опікуном *****, 08.10.1974 р.н. 

(додається). 

 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

        До Олевського районного  

        суду 

 

ПОДАННЯ 

      від 29 листопада  2022 року 

 

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

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

визнання її недієздатною, просить про можливість призначити *****, 03.10.1971 

року народження, проживає по вулиці Інтернаціональна, 41 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, опікуном над *****, 08.10.1974 

року народження, враховуючи те, що він є його рідним братом, і ***** без 

жодного примусу та виключно з власного 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 

можливості особи виконувати обов’язки опікуна. 
 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №144 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення опікуна над  

***** 

 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення *****, 21.04.1985 року народження, проживає по вулиці 

Володимирська, 16 в м. Олевськ, Коростенського району Житомирської області, 

опікуном над *****, 13.09.2004 року народження, зваживши на те, що *****на 

даний час без жодного примусу та виключно із власного бажання опікується над 

*****, яка є її матір’ю,  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, п. 4 с. 63 Цивільного 

Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначити *****, 21.04.1985 року народження, опікуном *****, 13.09.2004 р.н. 

(додається). 

 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

        До Олевського районного  

        суду 

 

ПОДАННЯ 

      від 29 листопада  2022 року 

 

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

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

визнання її недієздатною, просить про можливість *****, 21.04.1985 року 

народження, проживає по вулиці Володимирська, 16 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, опікуном над *****, 13.09.2004 

року народження, враховуючи те, що вона є її матір’ю, і ***** без жодного 

примусу та виключно з власного бажання опікується нею, 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 

можливості особи виконувати обов’язки опікуна. 
 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №145 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

         Розглянувши заяву та подані документи *****, проживає по вул. *****,16, 

м. Олевськ, Житомирської області, розглянувши листи начальника служби у 

справах дітей Олевської міської ради №337-341 від 25.11.2022 року керуючись 

пп.7 п.13 Правил 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, ст.39, ст.46  Житлового кодексу України, ст.11 Закону 

України  «Про житловий фонд соціального призначення», пп.2 п.а) ч.1 ст. 30 

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

ВИРІШИВ:    

1.  Взяти на квартирний облік *****, 2001 р.н. та внести в списки до позачергової 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як члена сім’ї 

загиблого Захисника України. 

2. Взяти на квартирний облік *****, 19.08.2006 р.н., уродженку селища 

Новоозерянка, внести в списки на отримання житла до позачергової черги та 

соціальної позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, як дитину-сироту. 

3. Взяти на квартирний облік *****, 06.10.2006 р.н., уродженку с.Корощине, 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

дитину позбавлену батьківського піклування. 

4. Взяти на квартирний облік *****, 08.10.2006 р.н., уродженку с.Корощине, 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

дитину позбавлену батьківського піклування як . 

5. Взяти на квартирний облік *****, 18.10.2006 р.н., уродженця м.Олевськ, 

внести в списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної 



позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

дитину позбавлену батьківського піклування. 

6. Взяти на квартирний облік *****, 17.11.2006 р.н., уродженця с. Калинівка, 

внести в списки на отримання житла до позачергової  

черги та соціальної позачергової черги громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, як дитину-сироту. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №146 

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

   

         Взявши до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності, керуючись пп.1 п.26 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, Житловим Кодексом Української РСР, пп. 2 п. а) 

ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку та соціального квартирного обліку осіб з числа 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у зв’язку з 

поліпшенням жилових умов, а саме: придбання у  власність житла за кошти 

субвенції з державного бюджету: 

- *****, 1999 р.н.;  

- *****, 1998 р.н.; 

- *****, 1998 р.н.; 

- *****, 1998 р.н.; 

- *****, 1998 р.н.; 

- *****, 1998 р.н.  та її сім’ю. 

2.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки 

осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 

  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №147 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

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

буд.5, кв.10, смт. Дружба, 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 квартиру №10 у житловому будинку № 5 по 

вул. Центральна, смт. Дружба, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 64,8 кв.м., *****, 1940 р.н.  

1.1. ***** сплатити вартість надлишкової загальної площі житлової квартири, що 

приватизується, в сумі 6 грн. 08 коп. згідно  розрахунку (додаток 1). 

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. 

 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 
 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

29.11.2022            м. Олевськ                            №148 

 

Про обмеження використання 

електричної енергії та 

освітлювальних елементів на 

території Олевської 

територіальної громади  

Відповідно до статей 140, 144 Конституції України, статей 11, 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 частини першої 

статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», підпункту 5 

пункту 3 та пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. 

№ 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового 

режиму воєнного стану», згідно з положеннями Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року 

№2102-ІХ, статей 15, 22 Закону України «Про критичну інфраструктуру», у 

зв'язку з триваючою військовою агресією російської федерації проти України, 

яка трансформувалася у війну                              на виснаження/знищення або виведення із ладу 

об’єктів критичної інфраструктури та з метою зміцнення енергетичної безпеки 

країни, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Заборонити з 17:00 до кінця комендантської години (або до 6 години ранку) 

на території Олевської територіальної громади (далі Олевська ТГ)  використання 

освітлювальних елементів підсвітки комунального майна, підсвітки фасадів та 

пам'ятників, вивісок, інформаційних табло, вказівників, “нічників”, гірлянд 

тощо, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного 

стану або до прийняття рішення щодо відміни                                     режиму обмеження використання 

електроенергії на території Олевської ТГ. 

2. Обмежити використання вуличного освітлення та освітлення мостів до 

моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на 

території Олевської ТГ або до прийняття рішення щодо відміни режиму 



обмеження використання електроенергії на території Олевської ТГ. 

3. Рекомендувати представникам бізнесу та суб’єктам господарювання усіх 

форм власності, які здійснюють підприємницьку діяльність на території 

Олевської ТГ, в тому числі в орендованому у територіальної громади майні, 

під час роботи скоротити споживання електроенергії у пікові години, з 17:00 

до 22:00 год., а в неробочі години та під час комендантської години на 

території Олевської ТГ повністю вимикати освітлювальні елементи 

приватного майна: вивіски, інформаційні табло, вітрини, офісне та складське 

освітлення, вказівники, гірлянди тощо, до моменту припинення чи скасування 

дії правового режиму воєнного стану або до прийняття рішення щодо відміни 

режиму обмеження використання електроенергії на території Олевської ТГ. 

4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції України до 

припинення чи скасування на території Олевської ТГ дії правового режиму 

воєнного стану, до прийняття рішення щодо відміни режиму обмеження 

використання електроенергії на території Олевської ТГ у разі виявлення на 

території Олевської ТГ фактів роботи освітлювальних елементів комунального 

майна:  

- вивісок, інформаційних табло, вказівників, “нічників”, гірлянд тощо, у пікові 

години споживання електроенергії, з 17:00 до 22:00 год., та під час дії 

комендантської години; 

- здійснити необхідні дії з метою реалізації п. 1 та п. 2 цього Рішення, а також 

дії передбачені чинним законодавством, керуючись статтею 25 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану». 

5. Відділу економічного розвитку транспорту, інвестицій та комунальної 

власності виконавчого апарату Олевської міської ради забезпечити виконання 

рішення - довести до відома балансоутримувачів, орендарів комунального 

майна, інших осіб уповноважених на управління майном територіальної 

громади міста, згідно закону, про визначені відповідно до п.1, п.2 та п.3 цього 

рішення обмеження, заборони та   рекомендації. 

6. Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату Олевської міської ради здійснювати 

роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання всіх форм власності 

щодо рекомендацій, викладених в п.3. 
 

7. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради забезпечити 

інформування населення щодо  заборон та рекомендацій, викладених в п.1, п.2 та 

п.3 даного рішення. Оприлюднити це рішення у встановленому законодавством 



порядку на інформаційних ресурсах ради. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 


