
    
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПРОТОКОЛ  

засідання Ради розвитку громад та територій  

при Житомирській облдержадміністрації 
 

 

 

05.07.2021                                                                                        № 2 
 
 

 

         м. Житомир 

        (мала зала обласної ради  

  15:30, онлайн режим) 
 

 

 

Присутні:  
 

          Бунечко В.І. – голова облдержадміністрації, голова Ради розвитку громад та 

територій при облдержадміністрації (далі – Рада), Остапченко Н.В. – перший 

заступник голови облдержадміністрації, виконавчий секретар Ради, члени Ради: 

Федоренко В.І. – голова обласної ради, Дзюбенко О.М. – перший заступник голови 

обласної ради, Градівський В.М. – заступник голови облдержадміністрації, 

Оханський Ю.М. – заступник голови облдержадміністрації, Федько О.О. – 

заступник голови облдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними 

органами, Ширма В.В. – заступник голови обласної ради, Шарварко О.Б. – 

керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів 

апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, голови постійних комісій обласної ради, голови 

депутатських фракцій обласної ради, голови райдержадміністрацій (список 

додається). 
 

Провів засідання Бунечко В.І. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 
1. Про створення умов для надання якісних адміністративних послуг, у тому 

числі соціальних. 
 

 Доповідачі: Арендарчук Н.П. – директор Департаменту 

агропромислового розвитку та економічної 

політики облдержадміністрації,  

Павлюк В.П. – т.в.о директора 

Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
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2. Про хід виконання заходів щодо утворення та реорганізації районних 

державних адміністрацій. 

 
 Доповідач: Бабич О.С. – начальник управління з 

питань організаційної роботи, взаємодії з 

органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади – заступник 

керівника апарату 
 

3. Про створення молодіжних центрів, просторів/хабів в територіальних 

громадах області. 
 

 Доповідач: Обшта М.І. – директор Департаменту 

культури, молоді та спорту 

облдержадміністрації 
 

4. Про оптимізацію освітніх закладів області. 
 

 Доповідач: Осипович Н.Є. – т.в.о. директора 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

5. Про основні напрями впровадження реформи в галузі освіти. 
 

 Доповідач: Осипович Н.Є. – т.в.о. директора 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

6. Про технічне переобладнання хлораторної фільтрувальної станції із 

заміною технічно зношеного та такого, що використало свій технічний ресурс, 

хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ. 
 

 Доповідач: Кондратюк О.П. – начальник Управління 

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 
 

 

 
 

 

1. СЛУХАЛИ: Про створення умов для надання якісних адміністративних 

послуг, у тому числі соціальних. 
 

Доповідачі: Арендарчук Н.П. – директор 

Департаменту агропромислового розвитку та 

економічної політики облдержадміністрації,  

Павлюк В.П. – т.в.о директора Департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації  
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ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. Рекомендувати впровадити соціальну послугу денного 

догляду для дітей та осіб з інвалідністю в територіальних 

громадах області. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про хід виконання заходів щодо утворення та реорганізації 

районних державних адміністрацій. 

 

Доповідач: Бабич О.С. – начальник управління з 

питань організаційної роботи, взаємодії з органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади – заступник керівника апарату 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію доповідача взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про створення молодіжних центрів, просторів/хабів в 

територіальних громадах області. 

 

Доповідач: Обшта М.І. – директор Департаменту 

культури, молоді та спорту облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію доповідача взяти до відома. 

2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам: 

створити молодіжні центри, хаби/простори на місцевому рівні 

на базах бібліотек, клубів та інших комунальних закладах; 

до 01.08.2021 проінформувати Департамент культури, молоді та 

спорту облдержадміністрації про створення та відкриття 

молодіжних центрів, просторів/хабів у 2021 році та заплановане 

у 2022 році. 

 

4-5. СЛУХАЛИ: Про оптимізацію освітніх закладів області. 

Про основні напрями впровадження реформи в галузі освіти. 

 

Доповідач: Осипович Н.Є. – т.в.о. директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформації доповідача взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

опрацювати плани трансформації мережі закладів загальної 

середньої освіти територіальних громад та сформувати План 

трансформації мережі закладів загальної середньої освіти 

області на 2021-2024 роки; 

забезпечити координацію діяльності місцевих органів 

управління освітою щодо створення необхідних умов для 

забезпечення рівного доступу дітям віком від 1 до 3-х років та 

від 3-х до 6-ти років до надання якісних освітніх послуг, 
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підвищення показників охоплення дітей від 3 до 6 років 

закладами дошкільної освіти; 

здійснювати моніторинг та сприяти розвитку мережі закладів 

позашкільної освіти територіальних громад, забезпечувати 

ефективну діяльність закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування, аналізувати показники охоплення дітей 

позашкільною освітою. 

 

6. СЛУХАЛИ:  Про технічне переобладнання хлораторної фільтрувальної 

станції із заміною технічно зношеного та такого, що 

використало свій технічний ресурс, хлораторного обладнання з 

переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ. 

 

Доповідач: Кондратюк О.П. – начальник 

Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію доповідача взяти до відома. 

 

 

Бунечко В.І. підбив підсумки засідання. 

 

 

 

Голова Житомирської обласної 

державної адміністрації, 

голова Ради розвитку громад та  

територій при облдержадміністрації         Віталій БУНЕЧКО 

 

 

 

Перший заступник голови Житомирської 

обласної державної адміністрації, 

виконавчий секретар Ради розвитку  

громад та територій при облдержадміністрації                 Наталія ОСТАПЧЕНКО 
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