
                                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

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 

 

30.12.2022          м. Олевськ 

 

Присутні: 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  

 

Заступники міського голови    Юрій ДАНЮК 

 

         Сергій ГОНЧАР 

 

Керуючий справами виконавчого  

Комітету            Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

Члени виконкому: Гілюк Є.В., Бабич Л.А., Горпиніч Н.М., Загорулько С.М., 

Кайданович В.Й., Мельничук О.Ю., Ковальчук Т.Г., Корнійчук О.В., Кравченко 

М.М., Куковякін В.Б., Михалець М.В., Назарчук Н.В., Невойт М.І., 

Ратушинський В.О., Талах І.В., Хомутовська О.М., Чорна І.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /171. Про затвердження калькуляції. 

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

ради. 
 

2. /172.  Про надання ***** статусу дитини-сироти. 

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

3. /173. Про призначення ***** опікуном малолітньої  *****. 

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

4. /174. Про влаштування на виховання і спільне проживання  *****в дитячий 

будинок сімейного типу Торгонських. 



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

5. /175. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території Олевської 

міської територіальної громади для подальшого набуття права власності. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 
 

6. /176. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

7. /177. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

8. /178. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

9. /179. Про затвердження протоколу засідання комісії щодо розгляду  заяв про 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України та осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 

держав, а також членів їх сімей та  внутрішньо-переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну  цілісність України. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

10. /180. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки тимчасових споруд. 
Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

11. /181. Про погодження продовження терміну  завершення будівництва та 

введення в експлуатацію об’єкта. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

12. /182. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ:  1. Про затвердження калькуляції. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 171 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання ***** статусу дитини-сироти. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 172 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про призначення ***** опікуном малолітньої *****. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 173 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:  4. Про влаштування на виховання і спільне проживання  

Кисиленка Богдана в дитячий будинок сімейного типу Торгонських. 
Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 174 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:  5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на 

території Олевської міської територіальної громади для подальшого 

набуття права власності. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 175 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ:  6. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 176 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку. 



Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 177 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської міської територіальної громади. 
Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 178 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:  9. Про затвердження протоколу засідання комісії щодо 

розгляду  заяв про виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та осіб, які 

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

сімей та  внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну  цілісність України. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 179 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки 

тимчасових споруд. 
Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 180 додається/ 

 
 

СЛУХАЛИ:  11. Про погодження продовження терміну  завершення 

будівництва та введення в експлуатацію об’єкта. 



 Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 

 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 181 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:  12. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Гончар С.А. – заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 182 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   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №171 

 

Про затвердження 

калькуляції 

 

Розглянувши калькуляції на відшкодування витрат по опаленню міської ради та 

приміщення колишньої РДА за листопад місяці 2022 року, керуючись ст. ст. 28,29 

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

 

ВИРІШИВ: Затвердити калькуляції на відшкодування витрат по опаленню 

міської ради та приміщення колишньої РДА за листопад місяці 2022 року 

(додаються). 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від 30.12.2022 №171 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення колишньої 

РДА 

 

№ Статті витрат Листопад  М/Р 

сума коштів 

грн. 

Листопад РДА 

сума коштів 

грн. 

1 Заробітна плата 21647,59 21647,59 

2 Нарахування на 

заробітну плату 

4762,47 4762,47 

3 Дрова 4234,74 25212,84 

 Разом витрат 30644,80 52027,96 

Всього опалювальна 

площа 

847,9 1594 

Вартість за 1 м.кв. 36,14 32,64 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                             Віра ДОРОШ 
 



                                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

30.12.2022            м. Олевськ                                   №172 

 

Про надання *****  
статусу дитини-сироти 

 

  Розглянувши пакет документів та подання Служби у справах дітей Олевської 

міської ради від 23 грудня 2022 року № 414  «Про надання  Стеценко Зорині 

Миколаївні, 19 грудня 2010  року народження  статусу дитини-сироти»,  

керуючись статтями 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування»,  статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 3, 21, 22, 23, 35  Порядку провадження 

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

затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів   України   від 24 вересня 2008 

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

захистом прав дитини»,  виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини-сироти *****, 19 грудня 2010 року народження. 

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

до сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради Юрія Данюка. 

    

 

 

Міський голова                   Сергій ЛИСИЦЬКІЙ



                                                                      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №173 

 

Про призначення ***** опікуном 

малолітньої ***** 
 

Розглянувши заяву *****,  1982 року народження, жителя  вул. *****, 131, с. 

Юрове, Коростенського району,  Житомирської області,  про призначення його  

опікуном малолітньої *****, *****2010 року народження, яка залишилася без 

піклування батьків, та з метою забезпечення права дитини на влаштування в 

сімейні форми виховання,  на виконання статей 6, 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 243, 244, 246, 249 

Сімейного кодексу України, статей 58, 61, 63 Цивільного кодексу України, 

пунктів 3, 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над малолітньою *****, 19 грудня 2010 року народження, 

влаштувавши в сім’ю *****.  

2. Призначити громадянина *****, 1982 року народження, опікуном малолітньої 

Стеценко Зорини Миколаївни, 19 грудня 2010 року народження. 

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

психічний розвиток ***** на *****.  

4. Відділу № 4 (Олевськ) управління соціальної політики Коростенської 

районної державної адміністрації здійснювати призначення та виплату 

державної соціальної допомоги на дитину в межах видатків, передбачених у 

Державному бюджеті України.  

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

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

у разі потреби забезпечити індивідуальним навчанням; 

  2) щорічно подавати Службі у справах дітей міської ради інформацію 

про рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та 

шкільного приладдя, систематичність відвідування уроків та своєчасність і 

якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь опікуна у вихованні дитини. 

 6. Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня», КНП «Олевський 

центр первинної медичної допомоги»: 



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

разі потреби,  взяти дитину на диспансерний облік, здійснювати постійний 

медичний нагляд і своєчасне лікування; 

 2) щороку подавати інформацію про стан здоров’я дитини Службі у 

справах дітей міської ради.  

 

7. Рекомендувати відділенню поліції  № 2 Коростенського РУП  ГУНП в 

Житомирській області щорічно подавати Службі у справах дітей міської ради  

інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 

дитини, яка  виховуються в сім’ї опікуна. 

 

 8. Рекомендувати відділу обслуговування громадян № 14 (сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області  

проводити нарахування та виплату пенсії  по втраті годувальника  відповідно до 

даного рішення. 

 

 9. Рекомендувати КУ «Центр надання соціальних послуг» Олевської міської 

ради: 

    1) при потребі забезпечити соціальний супровід дитини-сироти Стеценко 

Зорини Миколаївни в сім’ї опікуна  *****.; 

    2) щороку подавати інформацію про соціальний супровід дитини Службі у 

справах дітей міської ради. 

 

 10. Службі у справах дітей міської ради:  

    1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в сім’ї 

опікуна; 

    2) щорічно готувати висновок про стан утримання, навчання  та виховання 

дитини в сім’ї опікуна. 

 

11. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника голови 

міської ради Юрія Данюка.  

  

 

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   

 

30.12.2022            м. Олевськ                                   №174 

 

Про влаштування на виховання  

і спільне проживання  ***** 

в дитячий будинок сімейного типу  

Торгонських 

 

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 дитячий будинок сімейного типу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, на 

підставі заяви від 30 грудня 2022 року батьків-вихователів Торгонського Олексія 

Івановича та Торгонської Альони Вікторівни про влаштування в сім’ю дитину, 

позбавлену батьківського піклування *****, 22 жовтня 2008 року народження, 

враховуючи рекомендації КУ «Центру надання соціальних послуг» Олевської 

міської ради  від 30 грудня  2022 року  № 447 «Про можливе поповнення 

дитячого будинку сімейного типу Торгонських дитиною», висновок служби у 

справах дітей Олевської міської ради від  30 грудня  2022 року № 448 «Про 

можливість поповнення дитячого будинку сімейного типу Торгонських дитиною-

вихованцем» та з метою поліпшення становища дитини, позбавленої 

батьківського піклування, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Влаштувати з 30 грудня 2022 року на виховання та спільне проживання в 

дитячий будинок сімейного типу Торгонських за адресою: *****, 20, м.Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, дитину, позбавлену батьківського 

піклування *****, 22 жовтня 2008 року народження, який перебуває на 

первинному обліку в Службі у справах дітей Корнинської селищної ради 

Попільнянського району з 04.02.2021 року. 

 

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

психічний розвиток прийомної дитини ***** на батьків-вихователів Торгонського 

Олексія Івановича та Торгонської Альони Вікторівни. 

 

3. Службі у справах дітей Олевської міської ради: 

1) підготувати доповнення до договору про влаштування та спільне 

проживання дитини у дитячий будинок сімейного типу; 



2) передати батькам-вихователям  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 дитячому будинку сімейного типу. 

 

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

1) ) забезпечити  соціальне супроводження дитини-вихованця в дитячому 

будинку сімейного типу  *****, надати комплекс послуг, спрямованих на 

створення належних умов функціонування даної сім'ї; 

2) щорічно до 30 грудня подавати службі у справах дітей Олевської міської 

ради інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 

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

 

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

захисту населення здійснювати контроль щодо місячного перерахунку на 

особовий рахунок дитини державної соціальної допомоги, 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 30 грудня Службі у справах дітей Олевської міської 

ради інформацію про зміни у стані здоров’я дитини-вихованця, 

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 батьків-вихователів у вихованні 

дитини. 

8. Рекомендувати відділенню поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в 

Житомирській області щорічно до 20 грудня забезпечити надання дільничним 

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

Олевської міської ради, інформацію про кількість відвідувань дитячого будинку 

сімейного типу, факти неналежної поведінки з боку прийомної дитини та батьків-

вихователів, відсутність (наявність) правопорушень, вжиті профілактичні заходи. 



 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

Олевської міської ради Юрія ДАНЮКА. 

 

 

 

 Міський  голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



                                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

30.12.2022            м. Олевськ                                 №175 

 

Про взяття на облік безхазяйного  

нерухомого майна на території  

Олевської міської територіальної громади  

для подальшого набуття права власності 

 

 Розглянувши інформацію старости Стовпинського старостинського округу 

щодо наявності в с. Стовпинка напівзруйнованого приміщення їдальні, за 

адресою: пров. Садовий, 2, с. Стовпинка, Коростенського району, Житомирської 

області, власник якого не виявлений, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 335 Цивільного кодексу України, п. 9 

Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень",  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на облік безхазяйне майно, напівзруйноване приміщення їдальні, за 

адресою: пров. Садовий, 2, с. Стовпинка, Коростенського району, Житомирської 

області для подальшого набуття права власності та недопущення його 

знищення. 

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності: 

2.1. Звернутись до державного реєстратора прав на нерухоме майно чи інших 

суб’єктів державної реєстрації прав, для взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна органу місцевого самоврядування та внесення 

відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно: напівзруйнованого приміщення їдальні, за адресою: пров. 

Садовий, 2, с. Стовпинка, Коростенського району, Житомирської області, 

як безхазяйного майна; 

2.2. Оприлюднити в засобах масової інформації повідомлення про взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна, зазначеного в пункті 1 цього 

рішення.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Василя КОВАЛЬЧУКА. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №176 

 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

Розглянувши заяви та відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону 

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

Житлового кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 9 по вул. *****,4 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 64,4 кв.м., Ковальчук Тамарі Василівні, 1959 р.н. та *****,1951 р.н. – 

чоловік. 

2. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 11 по вул. *****,4 смт. 

Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 51,8 кв.м., Колодію Олександру Володимировичу, 1956 р.н. та 

*****,1954 р.н. – дружина. 

3. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 13 по вул. *****,4 смт. 

Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 64,4 кв.м., *****, 1959 р.н. та *****,1959 р.н. – співмешканець. 

4. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 4 по вул. *****,5 смт. 

Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною  

площею 88,3 кв.м., *****, 1971 р.н. та його сім’ї в такому складі: 

- *****,1974 р.н. – дружина; 

- *****,1996 р.н. - син; 

- *****, 2004 р.н. – син. 

5. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 6 по вул. *****,6 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 64,5 кв.м., *****, 1954 р.н. та *****,1981 р.н. – дочка. 

6. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 14 по вул. *****,6 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 52,2 кв.м., *****, 1939 р.н. та *****,1938 р.н. – дружина. 

7. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 6 по вул. *****,8 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 64,7 кв.м., *****, 1970 р.н. та її сім’ї в такому складі:  



- *****, 1990 р.н. – син; 

- *****, 2017 р.н. – онука. 

8. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 9 по вул. *****,10 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 65,4 кв.м., *****, 1941 р.н. та *****,1938 р.н. – дружина. 

9. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 4 по вул. *****,10 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 36,5 кв.м., *****, 1995 р.н.  

10. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 15 по вул. *****,7 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 45,1 кв.м., *****, 1998 р.н.  

11. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 15 по вул. *****,8 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 56,2 кв.м., *****, 1977 р.н.  

12. Видати ордер на вселення у житлову квартиру № 9 по вул. *****,12 

смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 68,5 кв.м., *****,1961 р.н. та *****,1961 р.н. – дружина. 

13. 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   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №177 

 

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”, виконком 

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 житлових умов, а саме: придбання у  власність житла за кошти 

субвенції з державного бюджету: 

- *****, 1998 р.н. та її сім’ю;  

- *****, 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. 

 

 

 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   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №178 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

 Розглянувши заяви та відповідні документи, 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 №14 у житловому будинку № 4 по 

вул. *****, смт. Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 51,6 кв.м., *****, 1962 р.н. та її сім’ї у складі: 

- *****, 1983 р.н. – син.  

 

2. Передати у приватну власність  квартиру №2 у житловому будинку № 5 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 88,6 кв.м., *****, 1970 р.н.  

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

приватизується, в сумі 10 грн. 37 коп. згідно  розрахунку (додаток 1). 

 

3. Передати у приватну власність  квартиру №16 у житловому будинку № 7 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 50,5 кв.м., *****, 1964 р.н. та її сім’ї у складі: 

- *****, 1983 р.н. –син. 

 

4. Передати у приватну власність  квартиру №10 у житловому будинку № 8 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 64,4 кв.м., *****, 1962 р.н. та його сім’ї у складі: 

- *****, 1964 р.н. – дружина. 

5. Передати у приватну власність  квартиру №11 у житловому будинку № 8 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 51,5 кв.м., *****, 1969 р.н. та його сім’ї у складі: 

- *****, 1974 р.н. – дружина. 



6. Передати у приватну власність  квартиру №15 у житловому будинку № 8 по 

вул.Юрія Креця, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської 

області, загальною площею 63,6 кв.м., Хоречко Антоніні Григорівні, 1948 р.н. 

та її сім’ї у складі: 

- *****, 1979 р.н. – син. 

7. Передати у приватну власність  квартиру №14 у житловому будинку № 8 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 52,2 кв.м., *****, 1962 р.н.  

7.1. ***** сплатити вартість надлишкової загальної площі житлової квартири, 

що приватизується, в сумі 3 грн. 82 коп. згідно  розрахунку (додаток 2). 

8. Передати у приватну власність  квартиру №10 у житловому будинку № 12 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 62,4 кв.м., *****, 1974 р.н.  

8.1. ***** сплатити вартість надлишкової загальної площі житлової квартири, 

що приватизується, в сумі 5 грн. 65 коп. згідно  розрахунку (додаток 3). 

9. Передати у приватну власність  квартиру №14 у житловому будинку № 12 по 

вул. *****, смт.Новоозерянка, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 51,9 кв.м., *****, 1966 р.н. та його сім’ї у складі: 

- *****, 1967 р.н. – дружина. 

10. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Бородавко Н.А. виготовити та видати свідоцтво 

про право власності на житло. 

11. 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   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №179 

 

Про затвердження протоколу засідання комісії  

щодо розгляду  заяв про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі  

приміщення для деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України та осіб, 

які брали участь у бойових діях на території 

інших держав, а також членів їх сімей та  

внутрішньо-переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну  

цілісність України 

 

        Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року № 

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

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

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

та осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 

членів їх сімей та внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України від 22.12.2022р. №3, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія Данюка. 

 

 

   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   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №180 

 

Про продовження терміну дії  
паспортів прив'язки тимчасових споруд 
 

 Розглянувши заяви громадян та фізичних осіб-підприємців, керуючись 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

«Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності» № 244 від 21.10.2011 року   виконком міської ради. 
ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії паспорта прив'язки:  

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 6 від 

13.07.2016 року  по  вул. Калинова, 13/1  в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області,  гр*****; 

- Розміщення зблокованих тимчасових споруд для провадження підприємницької  

діяльності № 5 від 23.03.2017 року  по  вул. Гагаріна, 3-А в с. Лопатичі 

Коростенського району Житомирської області, гр. *****; 

- Групи тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності №12 

від 04.06.2014 року  по  вул. Промислова  в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області,  гр. *****; 

- Розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності 

№ 17 від 24.11.2017 року  по  вул. Шевченка, 10  в с. Жубровичі 

Коростенського району Житомирської області,  гр. *****. 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 1 від 

10.01.2020 року  по  вул. Промислова  в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області,  гр. *****; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 25 від 

11.10.2013 року  по  вул. Промислова  в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області,  гр. *****; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 5 від 

21.02.2014 року  по  вул. Промислова  в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області,  гр. *****; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 23 від 

02.09.2013 року  по  вул. Привокзальна, 6  в м. Олевськ  Коростенського району 

Житомирської області,  ФОП *****. 



 

2. Громадянам та ФОП в управлінні містобудування, архітектури, будівництва 

та  землекористування: 

- продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності; 

- заключити договір на вивезення твердих побутових відходів; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою, 

освітленням,  

- двома урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  біля тимчасової споруди території. 

 

3. Громадянам продовжити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд. 

 

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення громадяни 

позбавляються дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

 

5. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 5 (п’ять) років з дня продовження реєстрації паспорта 

прив’язки. 

 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



                                                                       
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №181 

 

Про погодження продовження терміну  

завершення будівництва та введення в 

експлуатацію об’єкта 

 

       Розглянувши лист директора приватного підприємства «Будпослуги №1»  

Омельчука О.В., на виконання вимог ст. 27  Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» щодо контролю державними органами 

приватизації за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, 

відповідно Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів 

купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 р. №1327 керуючись 

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити продовження терміну завершення будівництва та введення в 

експлуатацію об’єкта: «Незавершеного будівництва комплексного 

приймального пункту з готелем», яке знаходиться за адресою: вул. Набережна, 

буд. 38а, с. Кам’янка, Коростенський район, Житомирська область, на земельній 

ділянці площею 0,0600 га, кадастровий  номер 1824483601:05:037:0004 строком 

на 2(два) роки до 08.11.2024року.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника    

міського голови Василя Ковальчука. 

 

  

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ             



                                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

30.12.2022            м. Олевськ                            №182 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши звернення державного навчального закладу «Олевський 

професійний ліцей», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження 

Правил користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл державному навчальному закладу «Олевський професійний 

ліцей» на збір вихідних даних на підключення до централізованої мережі 

водовідведення нежитлової будівлі, яке знаходиться за адресою: м. Олевськ 

вул. Свято-Миколаївська, 27. 

  

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія  Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 
 

 

 
 
 


