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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 153 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 78  Бюджетного кодексу України 

та враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 2 778 000,00 грн. перевиконання 

доходів загального фонду міського бюджету згідно з підсумками  

першого кварталу 2017 року. 

2. Спрямувати на проведення витрат 30 000,00  грн. залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

3.Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2017 року №20 „Про 

міський бюджет на 2017 рік” зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішеннями міської ради від 17.02.2017 року № 28 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік», від 14.03.2017 року №60 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік»,  від 12.04.2017 року № 95 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік», від 12.05.2017 року № 125 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік», від 23.05.2017 року № 142 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», а саме: 



 

 3.1. В підпункті 1.1 цифри 188 021 003,44 грн., 184 252 705,44 грн., 3 768 

298,00 грн., 2 202 398,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 191 223 461 ,44 

грн., 187 440 713,44 грн., 3 782 748,00 грн., 2 216 848,00 грн. 

          3.2. В підпункті 1.2 цифри 190 557 170,44 грн., 180 651 607,44 грн., 9 905 

563,00 грн. замінити,  відповідно, цифрами 193 789 628,44 грн., 180 671 615,44 

грн., 13 118 013,00 грн. 

3.3. Підпункт 1.3.  викласти в такій редакції: «1.3. В цілому профіцит 

загального фонду міського бюджету у сумі 6 769 098,00 грн. згідно з додатком  

№2  до цього рішення:   

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  9 133889,00  

грн. напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч. за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету у  сумі 

1 326 830,00 грн. 

           - дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2364791,00 

грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

коштів, в тому числі: за рахунок залишку коштів міського бюджету  в сумі 

2 364 791,00 грн. 

3.4. Підпункт 1.4.  викласти в такій редакції: «1.4. Дефіцит спеціального 

фонду міського бюджету в сумі 9 335 265,00 грн. (додаток 2) джерелом 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 9 133 889,00 грн., в тому числі: 1 326 830,00 грн. за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів  загального фонду міського 

бюджету; 

- використання залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на 

01.01.2017 року – 201 376,00 грн., в тому числі від надходжень збору за 

забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку -  

106 397,00 грн., від надходжень податку з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу – 64 979,00 грн., з бюджету розвитку міського бюджету – 

30 000,00 грн.». 

          3.5. У пункті  3  цифри 180 651 607,44 грн., 9 905 563,00 грн. замінити 

відповідно цифрами 180 671 615,44 грн., 13 118 013,00 грн. 

          3.6. Пункт 5 доповнити підпунктом 5.2.: 



 

         «5.2. «Надати субвенцію з міського бюджету Олевської міської ради 

обласному бюджету за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів (КТПКВКМБ) 0118800 «Інші субвенції» та 

кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 3220 «Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» в сумі  3825 213,00 грн. на 

співфінансування робіт по об"єкту "Реконструкція головного корпусу 

Олевської гімназії з термосанацією по вул.Інтернаціональна, 34 в м.Олевськ 

Житомирської області"». 

2.6.  У пункті  9 цифру 446 890,00   замінити відповідно цифрою 

4 428 103,00 грн.         

3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 викласти в новій редакції.  

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

Голосували  «За»          - 24 

   «Проти»            - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 154 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Бобову А.А. 

 

 Розглянувши подані документи жителя с. Рудня Бобова Анатолія 

Андрійовича, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у відповідності до «Програми соціального захисту населення 

Олевської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки», затверджена 

рішенням  І сесії VІІІ скликання Олевської міської ради, враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської 

ради право на виплату одноразової матеріальної допомоги жителю с.Рудня 

Бобову Анатолію Андрійовичу на лікування сина Бобова Сергія Анатолійовича 

в сумі 5000,00 грн. (п'ять тисяч) грн. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 

 

 

 

 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 155 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

голови Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження розпорядження голови Олевської міської ради 

та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити розпорядження голови Олевської міської ради від 24.05.2017 року 

№144 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік».  

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

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 

                                                                 Розпорядження 

                                          Олевського міського голови 

від 24.05.2017 року №144 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік 

 

           На підставі звернення заступника голови Олевської міської ради 

Осипчука Я.М., враховуючи пункт 14  рішення І сесії  VІІ скликання Олевської 

міської ради від  23.01.2017 року  № 20 «Про міський бюджет  на 2017 рік»,  

внести зміни до загального фонду міського бюджету на 2017 рік: 

1. Зменшити видатки по КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад», КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 13667,91 грн. та по КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3006,94 гривень. 

2. Збільшити видатки по КПКВКМБ 0114060 «Бібліотеки», КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на суму 10386,81 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» на суму 2285,10 гривень. 

3.  Збільшити видатки по КПКВКМБ 0114090 «Палаци i будинки культури, 

клуби та iншi заклади клубного типу», КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 

3281,10 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 721,84 

гривень. 

4. Розпорядження винести на розгляд та затвердження сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.                                

 

 

Міський голова                            О.В.Омельчук  
 

 

 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 156 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про  затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку 

Олевської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік  

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,враховуючи висновки  постійних  комісій  міської ради, міська  рада 
 

 ВИРІШИЛА: Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 

Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік  (додається). 

  

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 
 

 

Голосували  «За»          - 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 157 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про внесення змін до Положення про оренду 

майна територіальної громади міста Олевськ,  

Порядку проведення конкурсу на право оренди 

майна територіальної громади міста Олевськ, 

Методики розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Олевськ, яке  

передається в оренду, Типового договору про  

передачу майна міста Олевськ та затвердження 

їх у новій редакції 

 

 З метою удосконалення процесу передачі в оренду комунального майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської ради та 

впорядкування орендних відносин, підвищення ефективності використання 

комунального майна міста за цільовим призначенням, збільшення надходжень 

від орендної плати, у відповідності до вимог чинного законодавства України та 

керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», «Про оренду державного та 

комунального майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств 

(малу приватизацію)», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Господарським кодексом України, відповідно до 

рішення ХІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 04.07.2016 року 

№177 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та у зв’язку зі 

створенням Олевської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про оренду майна Олевської міської ради та 

затвердити його у новій редакції  (додаток 1). 

2. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

Олевської міської ради та затвердити його у новій редакції  (додаток 2). 



 

3. Внести зміни до Методики розрахунку орендної плати за майно Олевської 

міської ради, яке передається в оренду та затвердити його у новій редакції  

(додаток 3). 

4. Внести зміни до Типового договору про передачу майна Олевської міської 

ради та затвердити його у новій редакції  (додаток 4). 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та 

комунальної власності  Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 
 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

  



 

                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 158 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 
 

 Про затвердження  Положення про конкурсну 

 комісію з питань оренди, відчуження 

 комунального майна та конкурсного 

 відбору суб’єктів оціночної діяльності 

 та складу конкурсної комісії    

 

   З метою широкого запровадження конкурентних засад при передачі в 

оренду та відчуженні майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської ради, сприяння розвиткові підприємництва та недопущення 

дискримінації суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення ефективності 

управління комунальною власністю, збільшення надходжень від орендної плати 

та відчуження майна до міського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», Законами України «Про 

оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про приватизацію 

невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Господарським 

кодексом України, відповідно до рішення дванадцятої сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 04.07.2016 року №177 «Про добровільне об’єднання 

громад» та у зв’язку зі створенням Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, враховуючи висновок постійної комісії ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з питань оренди, відчуження 

комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

згідно з додатком 1 

2. Затвердити склад  конкурсної комісії з питань оренди, відчуження 

комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

згідно з додатком 2 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг. 

 

 

Міський  голова        Омельчук О.В. 

 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           Додаток 1 

до рішення Х сесії 

Олевської міської ради 

від 13.06. 2017 року № 158 

Положення 

про конкурсну комісію з питань оренди, відчуження комунального майна та 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурсну комісію з питань оренди, відчуження комунального майна та 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності (далі – Положення) визначає порядок 

створення та діяльність конкурсної комісії з передачі в оренду, відчуження об’єктів власності 

об’єднаної територіальної громади та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності на 

конкурсних засадах та розроблено у відповідності до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про 

оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)», Господарського кодексу України, інших нормативних 

актів чинного законодавства України з питань оренди майна з метою підвищення 

ефективності використання комунального майна та забезпечення надходження коштів від 

оренди майна до міського бюджету. 

1.2. Конкурсна комісія (далі – комісія) – це постійно діючий колегіальний орган, що 

створюється рішенням міської ради для проведення конкурсів з передачі в оренду, 

відчуження  та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності об’єктів власності 

Олевської міської ради на конкурсних засадах. 

1.3. Основні принципи діяльності комісії: 

– дотримання вимог законодавства; 

– колегіальність та обґрунтованість при прийнятті рішень; 

– рівність усіх учасників конкурсу; 

– професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в 

діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу). 

1.4. Основні функції та обов’язки комісії: 

– розробка умов та визначення терміну (строку) проведення конкурсу; 

– розкриття конвертів з пропозиціями учасників конкурсу щодо оренди та відчуження 

об’єкта; 

– розкриття конвертів з пропозиціями учасників конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності; 

– розгляд пропозицій та пакета документів учасників конкурсу; 

– визначення переможця конкурсу з передачі в оренду та відчуження об’єктів власності 

територіальної громади; 

– визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

1.5. Всі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного 

законодавства України. 



 

2. Склад комісії та порядок її створення 

2.1. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням міської ради. 

2.2. До складу конкурсної комісії включаються: депутати міської ради, а також  спеціалісти 

та посадові особи структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 

До складу комісії також можуть входити експерти. 

3. Права та обов’язки комісії 

3.1. Комісія має право: 

3.1.1. Під час розробки та визначення умов конкурсу звертатися до органів влади, організацій 

та підприємств стосовно надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних 

для ознайомлення з об’єктами, що пропонуються для передачі в оренду. 

3.1.2. Звертатися за допомогою до спеціалістів та експертів з майнових питань та орендних 

відносин. 

3.1.3. Розглядати та рекомендувати строки договорів оренди. 

3.1.4. Розглядати та вирішувати спірні питання щодо встановлення ставок орендної плати в 

межах діючого законодавства. 

3.2. Члени комісії: 

– не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не 

мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками; 

– не мають права розголошувати інформацію про  учасників конкурсу, їх кількість та зміст їх 

пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством; 

– зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження і доручення 

голови. 

4. Організація діяльності та порядок роботи комісії 

4.1. Керує комісією і організовує її роботу голова комісії, який в межах своїх повноважень: 

– скликає засідання комісії та головує на них; 

– дає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання всіма членами комісії; 

– представляє комісію у відносинах з установами та організаціями; 

– ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов’язками 

її членів відповідно до цього Положення; 

–  забезпечує інформування всіх членів комісії про дату, час та місце проведення засідань 

комісії не пізніш ніж за три дні до дати їх проведення. Повідомлення можуть направлятися 

поштою, факсом, телефонограмою, електронною поштою. 

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця 

конкурсу голоси членів комісії розподілилися порівну. 

4.2. За відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови 

конкурсної комісії. 

4.3. Секретар комісії організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує 

виконання доручень голови, ведення, оформлення та подання на погодження постійної 

комісії ради з питань економіки, комунального майна та власності з подальшим 

затвердженням  сесією міської ради рішень комісії. 

4.4.  Засідання комісії проводиться по мірі необхідності, але не менше одного разу в квартал. 

4.5. Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 від загального 

складу комісії. Прийняття рішення комісії проводиться в закритому режимі. 



 

4.6. За необхідності комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення 

спеціалістів, експертів, залучених до її роботи. 

4.7. Під час кожного засідання комісії ведеться протокол. У протоколі засідання комісії 

зазначається дата засідання, дані щодо присутності членів комісії, порядок денний, суть 

обговорюваних питань порядку денного, рішення комісії та результати голосувань, а також 

(залежно від порядку денного) умови конкурсу, відомості про учасників конкурсу, 

пропозиції учасників конкурсу, мотивації вибору переможця. 

4.8. Рішення комісії про вибір переможця конкурсу приймаються простою більшістю голосів 

від загального складу комісії. Усі рішення комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування (тільки «за» або «проти»). 

4.9.  Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії і 

подаються на затвердження сесії міської ради. 

4.10. Всі особи, що подали заяви на участь в конкурсі, у триденний термін 

інформуються  комісією про результати конкурсу. 

 

 

Міський голова      Омельчук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 2 

до рішення десятої сесії 

міської ради від 

13.06.2017 року № 158 

Склад 

конкурсної  комісії з питань оренди, відчуження комунального майна та конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності 

 

1. Ніколайчук О.В. – заступник міського голови з питань економічного розвитку, 

інвестицій, земельних відносин та комунальної власності, голова комісії; 

2. Ковальчук О.Б. – начальник управління економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності міської ради, заступник голови комісії; 

3. Кузіна І.Ю. – спеціаліст І категорії управління економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності міської ради, секретар комісії; 

4. Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради, член комісії; 

5. Зембра Є.Є. – юрист міської ради, член комісії; 

6. Вербельчук Р.В. – голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності і етики, прав людини, законності, правопорядку та 

антикорупційної діяльності, член комісії;   

7. Осипчук В.В. – голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, член комісії. 

 

 

 

Міський голова      Омельчук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 159 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

 

Про затвердження Програми компенсаційних 

виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської ОТГ на 2017 рік 

 

       Розглянувши Програму компенсаційних виплат та надання пільг окремим 

категоріям громадян Олевської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік, 

керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Програму компенсаційних виплат та надання пільг окремим 

категоріям громадян Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017 

рік, згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради забезпечити виконання 

Програми. 

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, та комісії з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

  



 

Додаток 

до рішення міської ради 

            від 13.06.2017 року № 156 

 

ПРОГРАМА 

компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017 р. 
 Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада. 

2. Розробник  Програми: Управління економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності Олевсьокї міської ради. 

3. Відповідальні виконавці  Програми: Олевська міська. 

4. Учасники Програми: Олевська міська рада,  перевізники, які надають 

послуги з перевезення автомобільним та залізничним транспортом на 

приміських маршрутах та рейсах загального користування, ПрАТ 

Укртелеком, УПСЗН Олевської РДА, Управління економічного розвитку, 

інфраструктури, містобудування, та з питань цивільного захисту 

Олевської РДА. 

1. Термін реалізації Програми 2017 рік 

2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього: в межах кошторисних призначень. 

3.  Основні джерела фінансування Програми: кошти  бюджету міської ради, 

районної ради, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

ІІ. Загальні положення 

      Програма компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі 

Програма) направлена на здійснення компенсаційних виплат на надання пільг з 

послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством пільг та на компенсацію 

за пільговий проїзду окремих пільгових категорій громадян на автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевської 

територіальної громади, а також залізничних приміських перевезень. 

      Програма розроблена відповідно до законів України «Про автомобільний 

транспорт», «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Законів України «Про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про статус та соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про Державну службу спеціального зв’язку та 

захисту інформації України», «Про прокуратуру», постановами Кабінету 

Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд 

пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 20 вересня 2005 року 



 

№936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету 

для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

ІІІ. Мета програми 

      Здійснення компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, 

інших, передбачених законодавством пільг, на компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян в 2017 рік за рахунок коштів бюджету Олевської 

міської ради, Олевської районної ради, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

     Для досягнення мети Програми необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Передбачити в  бюджеті ОТГ кошти на здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та фінансування 

інших передбачених законодавством пільг; 

2. Забезпечити проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним та приміським залізничним 

транспортом загального користування, на приміських маршрутах. 

3. Забезпечення безоплатного проїзду один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад автомобільним або залізничним транспортом особам, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1-2 категорії; 

4. Забезпечити проведення компенсаційних виплат за надані пільги з 

послуг зв’язку. 

ІV. Обгрунтування необхідності прийняття Програми 

     Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» видатки 

у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку, 

компенсації за пільговий проїзд, інших пільг відповідно до діючого 

законодавства України, не передбачені, статтею 91 Бюджетного кодексу 

України передбачено здійснення видатків з місцевого бюджету на місцеві 

програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

     Станом на 1 січня 2017 року в громаді проживають особи з числа пільгових 

категорій населення, що мають право на пільги відповідно до чинного 

законодавства, а саме: 

1. 114 - інвалідів війни; 

2. 120 - учасники бойових дій; 

3. 136 - членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

4. 605 - учасники війни; 

5. 43 - дітей-інвалідів; 

6. 1615 - інвалідів; 

7.  298 – учасників АТО 

      З 1 червня 2015 року відбулися зміни щодо переліку пільгових категорій 

населення, які мали право на безкоштовний проїзд за раніше діючим 

законодавством. Право на пільговий проїзд втратили особи, які належали до 

ветеранів праці, дітей війни та деяких інших категорій. У зв’язку з тим, що 



 

більшість осіб з вказаних пільгових категорії є також пенсіонерами за віком (за 

якими це право збереглось), обсяги пільгових перевезень залишилися на тому ж 

рівні. 

     З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану 

держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким 

органам місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати 

рішення про надання пільг на компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян. 

       Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки 

пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на 

пільговий проїзд та на пільги з послуг зв’язку через відсутність фінансового 

ресурсу, а перевізники та організації - надавачі пільг з послуг зв’язку несуть 

фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат. 

Програму передбачається виконувати протягом 2017 року. 

Фінансове забезпечення програми 

      Фінансування на виконання зазначеної  Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, районного бюджету а також інших джерел не 

заборонених законодавством і в межах фінансових можливостей. 

Організація виконання програми 

      Реалізацію програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних 

коштів – Олевська міська рада, яка організовує виконання Програми та готує 

звітність про її виконання. 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 

      Реалізація Програми компенсаційних виплат та надання пільг окремим 

категоріям громадян Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

забезпечить організацію пільгового проїзду окремих пільгових категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних приміських маршрутах 

загального користування: 

- Учасникам АТО 

- Учасникам бойових дій 

- Дітям сиротам 

- Дітям інвалідам 

- Інвалідам I-II групи 

 та відшкодування перевізнику витрат на перевезення окремих пільгових 

категорій громадян, компенсація збитків організації – надавачу пільг з послуг 

зв’язку, оплата компенсації вартості одноразового проїзду особам, які 

потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС 1-2 категорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до Програми компенсаційних виплат 

 та надання пільг окремим 

категоріям громадян  

Олевської ОТГ на 2017  рік 

Порядок 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі 

Олевської ОТГ ,а також  приміських залізничних маршрутах загального 

користування,  на 2017-2020 роки 

 

1. Загальні положення 

      1.1. Порядок відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування,   за рахунок місцевого бюджету 

встановлює єдиний механізм проведення відшкодування компенсаційних 

виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в 

автомобільному та залізничному транспорті приміського сполучення. 

      1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний 

Кодекс України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Дія Порядку поширюється на 

відшкодування витрат на перевезення окремих категорій громадян за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

      1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Олевською міською  

витрат перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 

      1.4. Загальна сума здійснення компенсаційних виплат, пов’язаних з 

перевезенням громадян, які мають право на пільги, на автобусних та 

залізничних маршрутах загального користування визначається кошторисними 

призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету. 

      1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі 

договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян Олевської ОТГ на автобусних та залізничних маршрутах 

загального користування,  укладених між перевізниками і Олевською міською, 

яка є головним розпорядником коштів, призначених для компенсаційних 

виплат за пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян (додаток 

3). 

      Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів 

місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян 

для укладання договору з Олевською міською радою подають наступну 

інформацію: 

- заяву на укладання договору; 

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців; 

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів; 

- копію ліцензії; 

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах; 



 

- копію схеми маршруту; 

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності); 

- довідку про маршрути, в якій вказується: 

 найменування маршруту; 

 довжина рейсу по кожному маршруту; 

 планова кількість оборотних рейсів по кожному маршруту; 

 задіяні на маршруті марки та кількість автобусів; 

 встановлені тарифи (вартість проїзду). 

1.6. За рахунок коштів місцевого бюджету не відшкодовуються втрати 

доходів від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні 

пільги, та інші видатки, що фінансуються за рахунок інших джерел відповідно 

до законодавства. 

 

2. Визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян 

      2.1.Розпорядженням голови Олевської міської ради затверджується склад 

робочої групи до якої залучаються представники управління економічного 

розвитку, транспорту, туризму,інвестицій та комунальної власності, управління 

праці та соціального захисту населення Олевської РДА, Управління 

економічного розвитку, інфраструктури, містобудування, та з питань 

цивільного захисту Олевської РДА, інших структурних підрозділів міської 

ради. Робоча група двічі на місяць проводить вибірково обстеження на 

автобусних та залізничних маршрутах загального користування 

пасажиропотоку про що складаються відповідні акти та визначається середня 

кількість перевезених пільговиків за один оборотний рейс (додаток 4). До 

обстеження можуть залучатися представники громадських організацій, 

депутати міської ради. 

     2.2. Перевізники зобов’язані щомісячно до 10 числа подавати в Управління 

реєстр осіб (додаток 1) та розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий 

проїзд (додаток 2), які мають право на пільговий проїзд відповідно до законів 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 

17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування» та скористались пільговим проїздом. 

       2.4. Керівник підприємства – перевізник несе персональну відповідальність 

за поданий реєстр та розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий 

проїзд особам, які мають право на це відповідно до чинного законодавства. 

 

3. Порядок розподілу кошторисних призначень та проведення 

відшкодування компенсації 

     3.1. Розподіл кошторисних призначень на відшкодування витрат 

перевізникам здійснюється прямопропорційно до суми поданих розрахунків за 

кожним перевізником окремо. 



 

     3.2. Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам проводиться на 

їх розрахунковий рахунок, в межах передбачених коштів на зазначену мету. 

Олевська міська рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні 

видатки в межах бюджетних асигнувань. 

      3.3. Станом на 1 число кожного місяця Олевська міська рада та перевізник 

складають акти звіряння у трьох примірниках. 

 

4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов 

      4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд 

окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету, за 

достовірність поданих розрахунків. 

      4.2. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне 

виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку 

дорожніх листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний 

місяць по маршруту, зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок. 

 

5. Порядок розгляду спорів 

     5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Олевською міською радою 

вирішуються шляхом переговорів. 

      5.2. У випадках недосягнення згоди між Олевською міською радою та 

перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Порядку здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі Олевської ОТГ  на 2017 рік 

 

 

 

Реєстр 
осіб, які мають право на пільговий проїзд відповідно до законів України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,«Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів 

на транспорті загального користування» та скористались пільговим проїздом 

 

за ___________2017місяць 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(пільговика) 

Серія, номер 

посвідчення 

Маршрут 

    

    

 

 

 

 
Керівник підприємства – перевізника                                ____________________                                 ___________________ 

 (підпис)                   (П. І. Б.) 

Головний бухгалтер (виконавець)                                ____________________                                 ___________________ 

 (підпис)                   (П. І. Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток3 

до Порядку здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі Олевської ОТГ на 2017  р 

 

 

 

Розрахунок 
необхідної суми компенсації за пільговий проїзд особам, які мають право на це право відповідно до 

законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 

17лютого1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» 

 

На приміських маршрутах Олевської ОТГ 

По _________________________(назва підприємства - перевізника) 

За ___________________________________(звітний період, місяць) 

 

Рейс Тариф за 1 

пас/км грн. 

Середня 

дальність 

поїздки, км 

Середня 

вартість 

поїздки 1 

пасажира, 

грн. 

Кількість 

пільговиків 

Сума 

компенсації, 

грн. 

      

      

 

 

 
Керівник підприємства – перевізника                                ____________________                                 ___________________ 

 (підпис)                   (П. І. Б.) 

Головний бухгалтер (виконавець)                                ____________________                                 ___________________ 

 (підпис)                   (П. І. Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Додаток 4 

до Порядку здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі Олевської  ОТГ на 2017 рік 

 

 

ДОГОВІР № 

про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік 
 

м.Олевськ                                                              __ _______ 2017 року 

 

 

Сторони: 

                    Олевська міська рада, далі - Платник, в особі Олевського міського голови, 

що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони, і 

________________, далі – Перевізник, в особі ____________________________, який 

діє на підставі Статуту з другої сторони уклали даний Договір про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. Здійснення компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян в Олевському районі на приміському автомусному маршруті загального 

користування № _____ назва 

маршруту_________________________________________ 

 

2. Умови оплати 

2.1. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових 

категорій громадян відповідно до рішення сесії Олевської міської ради №___, статей 

29, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 91 Бюджетного 

Кодексу України. 

2.2. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на розрахунковий рахунок Перевізника згідно з поданими 

перевізником розрахунками, виключно в межах кошторисних призначень на такі цілі, 

протягом 5 (п’яти) робочих днів. 

 

3. Права та обов’язки сторін 

        3.1. Обов’язки Перевізника: 

                        3.1.1. Забезпечує перевезення пільгових категорій громадян відповідно 

до договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, який не виходить за межі Олевської ОТГ 

                        3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій 

громадян, які мають право на пільговий проїзд. 

                        3.1.3. Не пізніше 10-го числа кожного місяця, наступного за звітним 

надає Платнику у паперовому та електронному вигляді розрахунок компенсаційних 

виплат за пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян згідно Додатків 

1, 2. 

                         3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що 

підтверджують виконання рейсів на маршрутах. 

        3.2. Обов’язки Платника: 



 

                         3.2.1. Здійснює компенсаційні виплати Перевізникові на перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на умовах даного Договору. 

                        3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах 

щомісячних кошторисних призначень на вказані цілі. 

        3.3. Права Платника: 

                        3.3.1. Залучається до складу робочої групи для проведення обстеження 

пасажиропотоку на автобусному маршруті загального користування. 

                         3.3.2. Здійснює вибіркову перевірку документального підтвердження 

щодо виконання оборотних рейсів на маршрутах. 

                        3.3.3. Бере участь у проведенні перевірки договору про організацію 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі Олевської ОТГ. 

 

4. Відповідальність сторін 

        4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням 

зобов’язання за цим Договором є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 

       4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо 

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання 

зобов’язання. 

       4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне 

виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

Сторона, для якої стались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 

календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу 

Сторону. 

       4.4. Перевізник несе повну відповідальність за дотримання законодавства щодо 

пільгових перевезень громадян, за достовірність поданих відомостей згідно (п.п. 

3.1.3) Договору. 

       4.5. У випадку підтвердження порушення права осіб на пільговий проїзд, сума, 

визначена перевізником до відшкодування за звітний місяць по маршруту, 

зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок. 

       4.6. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне 

виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку дорожніх 

листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний місяць по 

маршруту, зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок. 

        4.7. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з 

підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, 

попереджає другу сторону не пізніше, як за 10 календарних днів до моменту 

розірвання Договору. 

        4.8. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін або в 

судовому порядку. 

        4.9. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує 

Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в 

порядку, визначеному даним Договором. 

 

5. Термін дії Договору 



 

         5.1. Дія договору поширюється на відносини, що склалися на __ січня 2017 року, 

згідно п.3. ст.631 ЦК України. Термін дії договору по _____________, крім випадків 

дострокового його розірвання та у разі припинення дії договору із замовником про 

організацію перевезення пасажирів. 

6. Інші умови 

         6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з 

обов’язковим складанням письмового документу. 

         6.2. Сторони зобов’язані дотримуватися умов законодавства про захист 

персональних даних. 

         6.3. Сторони зобов’язуються переглянути умови Договору у разі внесення змін 

до чинного законодавства України щодо пільгового перевезення окремих категорій 

громадян. 

         6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами 

чинного законодавства України. 

         6.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, 

листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

 

7. Вирішення спорів 

         7.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за взаємною підвідомчістю та підсудністю такого 

спору. 

          7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для 

кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу. 

 

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Платник                                                          Перевізник 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток 5 

до Порядку здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 
за межі Олевської ОТГ  на 2017 рік 

 

 

А К Т 
обстеження пасажиропотоку на автобусних маршрутах __________ сполучення 

___ ____________ 20__ року __________ 

Нами:1._______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

/посада перевіряючого, П.І.Б./ 

2.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

/посада перевіряючого, П.І.Б./ 

У присутності _______________________________________________________________ 

/посада представника перевізника, П.І.Б./ 

складений даний акт на предмет пільгового пасажиропотоку на маршруті 

№____________________________________________________________________________ 

у режимі _______________________________ 

 

 

Марштут обслуговує __________________________________________________________ 

 

Обстеження проведено з _____________ до ______________ год. 

В результаті обстеження встановлено, що за _____ оборотних рейсів автобуса марки_______ 

державний номер _______________ перевезено: 

     - пільгових категорій населення - _____________ (чол.) 

     - пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.) 

     - разом - _____________ (чол.) 

 

Кількість перевезених пасажирів за один оборотний рейс складає: 

     - пільгових категорій населення - _____________ (чол.) 

     - пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.) 

     - разом - _____________ (чол.) 

 

 

 

 

Перевіряючі:                        _______________           ______________________ 

                                              _______________           ______________________  

 

 

Представник перевізника     _______________           ______________________ 

 

Заступник голови 

міської ради                                                                        ______________ 

 

 

 



 

                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 160 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 
 

Про затвердження Положення 

про відділ кадрової роботи 

 

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про відділ кадрової роботи Олевської міської ради 

(додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням X сесії Олевської  

міської ради VIII скликання    

від 13 червня 2017 року № 160 

Положення 

про відділ кадрової роботи Олевської міської ради  

I. Загальні положення 

1. Відділ кадрової роботи міської ради (надалі - Відділ) є виконавчим 

органом Олевської міської ради.  

2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Олевськійміській раді, 

підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові. 

Координує і спрямовує роботу відділу керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради.  

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом 

Законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про очищення влади» та іншими 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами   Президента 

України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами. У 

питаннях організації і застосування методики і проведення кадрової роботи та 

служби в органах місцевого самоврядування відділ керується також 

відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань 

державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

юстиції України, рішеннями обласної ради, рішеннями та розпорядженнями 

обласної державної адміністрації, міської ради і виконавчого комітету міської 

ради, а також цим положенням.  

II. Основні завдання, функції та права відділу кадрової роботи 

1. Основними завданнями відділу кадрової роботи є: 

 

1) реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого 

самоврядування та з питань кадрової роботи в апараті міської ради та її 

виконавчому комітеті; 
2) забезпечення здійснення повноважень з питань управління персоналом; 

3)забезпечення організаційного розвитку органу місцевого самоврядування; 

4) задоволення потреби в кваліфікованих кадрах апарату міської ради та її 

виконавчого комітету та їх ефективне використання; 
5)прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової 

кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; 



 

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту; 

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з 

персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах; 

8) документальне оформлення проходження служби та трудових 

відносин в Олевській міській  раді. 
 

2. Відділ кадрової роботи відповідно до покладених на нього завдань: 

 

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та 

служби в органах місцевого самоврядування в апараті виконавчого комітету 

міської ради, виконавчих органах міської ради;  

2) здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового 

менеджменту;  

3) прогнозує розвиток персоналу, заохочує працівників до службової 

кар'єри, забезпечує їх безперервне навчання;  

4) документально оформляє проходження служби в органах місцевого 

самоврядування та трудові відносини;  

5) разом з іншими структурними підрозділами міської ради розробляє 

річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в 

кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників 

комунальних підприємств міської ради; 

6) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 

статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб 

місцевого самоврядування, а також керівників підпорядкованих установ; 

7)розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та  

служби в органах місцевого самоврядування; 

8) проводить роботу з резервом кадрів апарату виконавчого комітету 

міської ради, а також здійснює організаційно-методичне керівництво 

формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування 

кадрового резерву в структурних підрозділах міської ради, вносить міському 

голові пропозиції щодо її вдосконалення;  

9) вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на 

зайняття посад у виконавчих органах міської ради, попереджує їх про 

встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в 

органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із 

Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, контролює добір та розстановку кадрів у 

виконавчих органах міської ради;  

10) приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, 

здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;  

11) розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення 

стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує 



 

разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, 

здійснює контроль за його проведенням;  

12) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад 

працівників виконавчих органів міської ради та керівників комунальних 

підприємств міської ради;  

13) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів 

посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до 

трудових книжок; 
14)ознайомлює працівників з правилами внутрішнього службового 

розпорядку органу міської ради, посадовими інструкціями та іншими документами 

з проставленням ними підписів та дати ознайомлення; 

15) обчислює стаж роботи та стаж служби в органах місцевого 

самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу 

років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних 

відпусток працівників виконавчих органів міської ради;  

16) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та 

нагородження працівників виконавчих органів міської ради, веде відповідний 

облік;  

17) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової 

дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового 

розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;  

18) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням 

трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників виконавчих 

органів міської ради та керівників комунальних підприємств міської ради;  

19) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи, 

проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;  

20) готує розпорядження міського голови для відрядження працівників 

виконавчих органів міської ради та керівників комунальних підприємствміста 

на території України і за кордон;  

21) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури 

апарату виконавчого комітету міської ради та штатного розпису, контролює 

розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах міської ради; 

22)проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та 

психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, 

розв'язання конфліктних ситуацій; 

23)контролює розроблення посадових інструкцій посадових осіб,  а також 

переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам; 

24) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі 

атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими 

особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов'язків, а 

також контролює проведення цієї роботи у структурних підрозділах міської 

ради;  

25) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів, а також разом з іншими виконавчими органами міської ради організовує 

регулярне навчання працівників апарату;  



 

26) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль у 

виконавчому комітеті міської ради за дотриманням Законів України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про державну службу»,  «Про 

запобігання корупції», «Про очищення влади» та інших законодавчих актів з 

питань кадрової роботи;  

27)у межах компетенції проводить разом з іншими структурними 

підрозділами роботу щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання 

контрактів з керівниками комунальних підприємств міської ради;  

28) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення 

комп’ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб місцевого 

самоврядування, використання його даних у межах виконавчого комітету 

міської ради, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної 

комп’ютерної системи «Кадри»;  

29) здійснює організаційні заходи щодо подання посадовими особами 

місцевого самоврядування міської ради е-декларацій особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 
30)забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад в державному органі; 

31) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати; 

32) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде 

прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;  

33) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про 

працю та службу в органах місцевого самоврядування.  

 

3. Відділ кадрової роботи має право: 

 

1)спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти та 

контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог 

законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в 

апараті міської ради та її виконавчому комітеті; 

2)взаємодіяти зі структурними підрозділами міської ради, підпорядкованими 

організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з 

питань, що належать до його компетенції; 

3) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих 

органів міської ради та підпорядкованих йому установ, документи, необхідні 

для виконання покладених на відділ функцій;  

4)за погодженням з міським головою брати участь в нарадах та інших 

заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у виконавчому комітеті 

міської ради та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що 

належать до компетенції відділу; 
5)на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до 

законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на 

неї повноважень; 



 

6) вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової 

роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування; 

7)за дорученням міського голови представляти міську раду в органах 

державної влади, інших органах місцевого самоврядування, підприємствах, 

установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу. 

4. Покладення на відділ завдань, не передбачених цим положенням і 

таких, що не стосуються питань кадрової роботи та служби в органах місцевого 

самоврядування, не допускається. 

 

ІІІ. Начальник відділу кадрової роботи 

 

1. Відділ кадрової роботи очолює начальник.    

2. На посаду начальника відділу кадрової роботи міським головою 

призначається на конкурсній основі особа, яка відповідає вимогам, 

встановленим Законом України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

На посади інших працівників відділу міським головою призначаються 

особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування». 

2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований Олевському 

міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради. 
3. Начальник відділу: 

1) організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання 

покладених на нього завдань і функцій; 

2) забезпечує планування службової кар'єри посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

3) забезпечує планування навчання персоналу органу місцевого 

самоврядування; 

4) вносить міському голові, керуючому справами виконавчого комітету 

пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису апарату 

міської ради та її виконавчого апарату, призначення, звільнення з посади, 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

органу; 

5) визначає розподіл обов'язків між працівниками відділу, координує та 

контролює їх діяльність; 

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції 

відділу; 

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення посадової особи з 

посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та 

посадовою особою, яка звільняється; 

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством. 

4. Начальник відділу кадрової роботи несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань, за неякісне виконання посадових 

завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, 

порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням.  



 

5. На час відсутності начальника відділу кадрової роботи його заміщує 

головний спеціаліст відділу.  

6. Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав начальник відділу 

взаємодіє:  

- з усіма виконавчими органами міської ради, районною державною 

адміністрацією, районною радою та іншими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з питань отримання від них необхідної 

інформації та даних, які потрібні для ефективної організації кадрового 

діловодства;  

- з іншими працівниками відділу кадрової роботи щодо забезпечення 

захисту персональних даних;  

- з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності з 

питань, що належать до компетенції відділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 161 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про затвердження у новій  

редакції Структури 

та штатної чисельності апарату 

Олевської міської ради  

 

У зв’язку з необхідністю упорядкування структури та штатної 

чисельності виконавчого апарату Олевської міської ради, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції структуру та штатну чисельність апарату 

Олевської міської ради, додається. 

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення першої сесії Олевської 

міської ради від 23.01.2017 року № 19 «Про затвердження структури та 

штатної чисельності виконавчого апарату міської ради», рішення третьої 

сесії Олевської міської ради від 17.02.2017 року «Про внесення змін до 

рішення першої сесії Олевської міської ради від 23.01.2017 року № 19 «Про 

затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату 

міської ради» та рішення шостої сесії Олевської міьскої ради від 30.03.2017 

року № 87 «Про затвердження у новій редакції Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської імської ради», рішення сьомої сесії 

Олевьсокї імської ради від 12.04.2017 року № 94 «Про затвердження у новій 

редакції Структури та штатної чисельності аппарату Олевської міської ради, 

рішення дев’ятої сесії Олевської міської ради від 23.05.2017 року № 148 

«Про внесення змін у рішення сьомої сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.04.2017 року «Про затвердження у новій редакції 

Структури та штатної чисельності апарату Олевської міської ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 



 

Голосували  «За»          - 25 

 
 

 

 

 

Додаток 

до рішення Х сесії Олевської міської ради 

від 13.06.2017 року № 161 

 СТ Р У К Т У РА 

та штатна чисельність апарату  

Олевської міської ради та її комунальних установ  

 

№  

Назва структурного підрозділу та посади 

 

ПІБ 

Кількіст

ь 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівник

а 

1 2  3 4 

1. Міський голова  1 Посадова 

особа 

2. Секретар ради  1 Посадова 

особа 

3. Заступник міського голови з питань 

економічного розвитку, інвестицій, земельних 

відносин та комунальної власності 

 1 Посадова 

особа 

4. Заступник міського голови з питань житлово-

комунального господарства, архітектури, 

будівництва  

 1 Посадова 

особа 

5. Заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики 
 1 Посадова 

особа 

6. Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради 
 1 Посадова 

особа 

7. Старости    20  
8. Діловоди  20  
  

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

9. Юридичний відділ  3  

  Начальник відділу  1  

  Головний спеціаліст  2  

 

10.  Відділ кадрової роботи  3  

 

 Начальник відділу  1  

 Головний спеціаліст  1  

 Спеціаліст І категорії  1  

11. Фінансовий відділ  4  

  Начальник відділу  1  

  Заступник начальника відділу  1  

  Головний спеціаліст  1  

  Спеціаліст першої категорії  1  

12.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності  5  

 Начальник відділу (головний бухгалтер)  1  

 Спеціаліст І категорії  1  

  Бухгалтер  2  

 Технічний працівник з комп’ютерного набору  1  

13.  Управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства.      

8  

  Начальник управління  1  

 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

 3  

 Начальник відділу  1  



 

 Головний архітектор громади  1  

 Головний спеціаліст   1  

 Відділ житлово-комунального господарства 

та цивільного захисту населення 

 4  

 Начальник відділу  1  

  Головний спеціаліст  1  

 Спеціаліст І категорії  2  

14. Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю Олевської міської 

ради (Юридична особа) 

 3  

 Начальник інспекції  1  

 Головний спеціаліст  2  

15.  Управління земельних відносин  9  

  Начальник управління  1  

  Заступник начальника управління  1  

  Головний спеціаліст  2  

  Спеціаліст І категорії  4  

 Спеціаліст  1  

16. Управління економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності 

8  

  Начальник управління  1  

  Заступник начальника управління  1  

   Головний спеціаліст  3  

  Спеціаліст І категорії  3  

17. Відділ освіти, молоді та спорту (Юридична особа) 6  

  Начальник відділу  1  

  Заступник начальника відділу  1  

  Головний спеціаліст  3  

18. Відділ культури (Юридична особа)        3  

  Начальник відділу  1  

  Головний спеціаліст  2  

19. Сектор охорони здоров’я (Юридична особа)  2  

  Начальник сектору  1  

  Головний спеціаліст  1  

20.  Загальний відділ  24  

  Начальник відділу  1  

  Головний спеціаліст  2  

 Спеціаліст І категорії   1  

 Головний спеціаліст по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

 1  

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

 1  

 Системний адміністратор  1  

 Секретар керівника  1  

  Водій  3  

 Технічний працівник  2  

 Сторож  4  

 Оператори котелень  6  

 Завідувач господарства  1  

21. Центр надання адміністративних послуг  4  

 Керівник центру  1  

 Адміністратор  2  

 Спеціаліст І категорії  1  

22. Відділ реєстрації  3  

 Начальник відділу, державний реєстратор  

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
 1  

 Державний реєстратор місця проживання громадян  1  

 Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно  1  

23. Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

 1  

24. Комунальна установа     



 

«Олевський міський центр  

соціальної реабілітації  дітей-інвалідів» 

25.  Комунальна установа «Територіальний центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг )»  

(Юридична особа) 

 

 

 

  

26. Комунальна установа «Трудовий архів»  

Олевської міської ради (Юридична особа) 

   

27. Комунальна установа «Центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 (Юридична особа) 

 10  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету     Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 162 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про прийняття 

на баланс міської ради  

основних засобів 

 

У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 3, 4 Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності, враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку та з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Прийняти на баланс Олевської міської ради  основні засоби та матеріали 

Дружбівського підприємства житлово-комунального господарства: 

10      «Основні засоби» - 4006861,62  грн., 

в т.ч. 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» - 3949418,25 грн. 

          1015 «Транспортні засоби» - 45443, 37 грн. 

          1016 «Інструменти, прилади, інвентар» - 12000,00 грн.       

1113  «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 2318,67 грн., 

1812   «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 30100,00 грн.. 

Знос в сумі 1540036,85м грн., передавши майно Дружбівському 

підприємству житлово-комунального господарства на праві господарського 

відання. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували  «За»          - 25 



 

                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 163 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про внесення змін та викладення у  

новій редакції Статуту Дружбівського 

підприємства житлово-комунального 

господарства 

 

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою приведення Статуту 

Дружбівського підприємства житлово-комунального господарства у 

відповідність до вимог законодавства України, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг,   міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та викласти у новій редакції Статут Дружбівського 

підприємства житлово-комунального господарства. 

2. Викласти у новій редакції : 

 п.1 в розділі 1.  Загальні положення: 

 «1. Дружбівське підприємство житлово-комунального господарства 

засноване на комунальній власності Олевської об’єднаної територіальної 

та віднесене до сфери управління виконавчого комітету Олевської міської 

ради (орган управління). Дружбівське підприємство житлово-

комунального господарства є госпрозрахунковим, має самостійний баланс, 

користується всіма правами юридичної особи і здійснює свою діяльність 

на основі даного Статуту, Конституції України, Закону України «Про 

підприємства в Україні», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Господарським Кодексом України та іншими законодавчими і 

регуляторними актами.»; 

п. 2 розділу 2. Майно і засоби: «2. Майно, закріплене за підприємством, 

являється комунальною власністю, яке належить йому на праві 

господарського відання». 



 

п. 2 розділу 4. Господарська, економічна і соціальна діяльність ПЖКГ: 

« 2. ПЖКГ узгоджує плани свого економічного розвитку  з Олевською 

міською радою та виконавчим комітетом міської ради». 

п.6 розділу 5. ПЖКГ і держава: «п.6 Контроль за діяльністю ПЖКГ 

здійснює виконавчий комітет Олевської міської ради». 

3.  Дружбівському підприємству житлово-комунального господарства 

забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту у 

новій редакції. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

 

Міський голова                                        О.В.Омельчук 

 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 164 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 
 

Про міську цільову  Програму 

щодо забезпечення та захисту прав 

дітей по Олевській міській раді  на 

2017-2018 роки 

  

З метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в 

сім’ї, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого 

самоврядування із запобігання соціальному сирітству, на виконання Указу 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження 

Національної стратегії у сфері прав людини», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  проект міської цільової  

Програми щодо забезпечення та захисту прав дітей по Олевській міській раді  

на 2017-2018 роки, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав 

дітей по Олевській міській раді на 2017-2018 роки (додається). 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів міського, 

районного, обласного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3. Головним виконавцем та розпорядником коштів по Програмі визначити 

комунальну установу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради».  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчук Я. М.    

 

Міський голова                                            О. В. Омельчук 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 

 



 

                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 165 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про затвердження програми 

Олевської міської ради «Розвиток 

творчої обдарованості учнівської, 

студентської молоді на 2017-2021 рр» 

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального й 

творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого 

самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-

дослідницької діяльності, піднесення статусу учнівської, студентської молоді та 

наставників, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Положення № 1099 від 22 вересня 2011 року «Про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

спортивні змагання, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та 

конкурси фахової майстерності», враховуючи рекомендацію постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань 

охорони здоров’я та соціального  захисту, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму розвитку творчої обдарованості учнівської та 

студентської молоді на 2017-2021 рр. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради, у процесі формування і 

виконання бюджету, передбачити кошти на фінансування витрат, пов'язаних із 

реалізацією заходів Програми. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради. 

 

Міський голова                                                                                    О.В. Омельчук  

 

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 

 



 

 

                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 166 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про затвердження  Програми 

Олевської міської ради 

«Оздоровлення  та відпочинку дітей 

 на 2017-2021 роки» 

 

    З метою створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до ст.43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7  Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, питань охорони здоров’я та соціального  захисту, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  комплексну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 

2017-2021 роки (додається). 

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

2.1. Забезпечити виконання даної Програми та щороку звітувати про хід її 

виконання. 

2.2. У процесі виконання міського бюджету на 2017 рік та на наступні роки 

передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією 

Програми, в межах фінансових можливостей. 

3. Головним  та відповідальним виконавцем Програми визначити відділ освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 

 

       Міський голова               О.В.Омельчук 

 

                                     

Голосували  «За»          - 25 

 



 

                                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 167 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про затвердження програми 

Олевської міської ради  

«Національно-патріотичне виховання  

дітей та молоді на 2017-2021 рр» 

 

     З метою реалізації заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення 

освітньої галузі, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», указу Президента України від 12 

червня 2015 року №334 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 року №1400-р «Про затвердження плану заходів 

щодо національно-патріотичного виховання молоді», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, питань охорони здоров’я та соціального  захисту,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  програму національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2021 роки (додається). 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради, у процесі формування і 

виконання бюджету, передбачити кошти на фінансування витрат, 

пов'язаних із реалізацією заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 
 

Голосували  «За»          - 25 

 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 168 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

 

Про затвердження Програми  

Олевської міської ради 

«Розвитку фізичної культури та спорту 

 на 2017-2021 роки» 

 

   З метою залучення громадян до занять фізичною культурою, формування 

здорового  способу життя, розвитку спорту вищих досягнень, підвищення 

авторитету держави у світовому спортивному русі, відповідно до ст. 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 

роки (додається). 

2. Відділу освіти, молоді та спорту: 

2.1. Забезпечити виконання даної  Програми, та щороку звітувати про хід її 

виконання. 

2.2. У процесі виконання міського бюджету на 2017 рік та наступні роки 

передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією 

Програми, в межах фінансових можливостей. 

3. Головним  та відповідальним виконавцем Програми визначити відділ освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 

 

 

              Міський голова                                            О.В. Омельчук 

  

 

 

Голосували  «За»          - 25 

 
 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 169 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року 

Про затвердження представників 
від Олевської ОТГ до Госпітальної 
ради Коростенського госпітального 
округу 

З метою впровадження реформування галузі охорони здоров’я в 2017 
році, як одного з пріоритетних напрямків в державній політиці України та 
забезпечення координації дій між закладами охорони здоров’я, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про 
затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року № 165 «Про затвердження 
Примірного положення про госпітальний округ», враховуючи розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року № 196-р «Про затвердження 
переліку та складу госпітальних округів Житомирської області», керуючись ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, здоров’я 
та соціального захисту населення, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Делегувати представниками від Олевської об’єднаної територіальної 

громади до  Госпітальної ради Коростенського госпітального округу:  

1) Осипчука Якова Миколайовича – заступника міського голови; 

2) Горпиніч Катерину Олександрівну – начальника фінансового відділу 

міської ради; 

3) Біленець Наталію Іванівну – начальника управління земельних відносин. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення. 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

Голосували  «За»          - 25 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 170 

Х сесія           VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

 

Про створення комунального 

підприємства «Олевськ-РесурсІнвест» 

Олевської міської ради 

 

Керуючись ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити комунальне підприємство «Олевськ-РесурсІнвест» Олевської 

міської ради. 

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Олевськ-РесурсІнвест» 

Олевської міської ради (додається). 

3. Сформувати статутний капітал комунального підприємства «Олевськ-

РесурсІнвест» Олевської міської ради у розмірі 30000,00 гривень грошовими 

коштами Олевської  міської ради. 

4. Здійснити державну реєстрацію Статуту комунального підприємства 

«Олевськ-РесурсІнвест» Олевської міської ради відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку та з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комнального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

Міський голова                                                           О.В.Омельчук 

 

Голосували  «За»          - 25 



 

                                                                
УКРАЇНА 

                     ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 171 

Х сесія        VІІІ скликання 

 

від 13 червня 2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва і  

обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), для  

ведення садівництва та для ведення особистого  

селянського господарства  
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність,для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення садівництва та  для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. 144 Конституції України, 

ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд,  для ведення садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва  індивідуального 

гаража.              

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 



 

3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати на 

затвердження до міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І.та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 
 

Додаток 

до рішення Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 13.06.2017 року № 171  «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд, для ведення садівництва та для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва, для ведення особистого селянського господарства,тадля будівництва  

індивідуального гаража 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнт

овнапл

оща, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вуванн

яжилог

о 

будинк

у, 

господа

рських 

будівел

ь і  

споруд 

га 

Для 

веденн

я 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

веден

е 

особи

стого 

селян

ськог

о 

госпо

дарст

ва 

 

Для 

будів

ницт

ва 

індив

ідуал

ьного 

гара

жа 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1  Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 2 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 2 

0,0700 0,0700 - - - 

2 Особа, 2 м. Олевськ,  

вул. Адреса,25 кв.1  

м. Олевськ  

вул. Адреса, 25 А  

0,2100 0,1000 0,1100     - - 

Особа, 3 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 25, кв. 2 

3 Особа, 4 м. Олевськ  

вул. Адреса, 17 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 17 

0,1300 0,1000 0,0300 - - 

4 Особа, 5 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 70 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 70 

0,1150 0,1000 0,0150 - -  

5  Особа, 6 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 38, кв.1  

м. Олевськ,  вул. Адреса,  38 0,2100 0,1000 0.1100 - - 

Особа, 7 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 38, кв.2 

6 Особа, 8 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 3, кв.2, кв.4, 

м. Олевськ, вул. Адреса, 3,  0,1300 0,1000 0,0300 - - 



 

Особа, 9  м. Олевськ, 

 вул. Адреса, 3, кв.3 

7 Особа, 10 с. Калинівка, вул. 

Адреса, 6а 

с. Калинівка, вул. Адреса, 6а 0,5300 0,2500 - 0,2800 - 

8 Особа, 11 с. Сущани, вул. 

Адреса, 25 

с. Сущани, вул. Адреса, 25 0,4500 0,2500 - 0,2000 - 

9 Особа, 12 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 27, кв.1 

м. Олевськ, вул. Адреса, 27 0,2000 0,1000 0,1000 - - 

 

 

Особа, 13 м. Олевськ, вул. 

Молодіжна, 27,кв.2 

10 Особа, 14 м.Олевськ, вул. 

Адреса, 28-А, кв.1, 

м.Олевськ, вул. Адреса, 28-А,  0,2500 0,1000 0,1500 - - 

Особа, 15 м.Олевськ, 

вул..Пушкіна, 28-А, 

кв.2 

11 Особа, 16 Київська обл. 

м.Ірпінь, вул. Адреса, 

7, кв.32 

с.Юрове, вул. Адреса, 12 0,2200 0,2200 - - - 

12 Особа, 17 м.Олевськ, вул. 

Адреса, 24 

м. Олевськ, вул. Адреса, 14 0,1200 0,1000 0,0200 - - 

13 Особа, 18 м.Олевськ, вул. 

Адреса, 5 

м.Олевськ, вул. Адреса, 5 0,1000 0,1000 - - - 

14 Особа, 19 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 6-а 

м.Олевськ, пров. Адреса, 6 0,1200 0,1000 0,0200 - - 

15 Особа, 20 м.Олевськ, вул. 

Адреса, 23-а 

м.Олевськ, вул. Адреса, 21-а 0,0600 0,0600 - - - 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

Голосували  «За»          - 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            
УКРАЇНА 

                                         ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 172 

 

Х сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для ведення особистого селянського господарства та  

для ведення садівництва 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства та для ведення садівництва, на підставі ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 8, 55 Закону України «Про  

землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України 

та  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства та для ведення садівництва. 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 



 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на 

земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І.та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

 
Додаток 

до рішення Х сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 13.06.2017 року  №  172  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства та для ведення 

садівництва» 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд, 

га 

Для 

веденн

я 

особист

ого 

селянс

ького 

господа

рства,     

га 

Для 

ведення 

індивід

уальног

о 

садівни

цтва, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Особа, 1 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 4 

с. Соснівка вул. 

Адреса, 30 

0,2009 0,2009 - - 1824487204:14:001:0122 

 

2 Особа, 2 м.Київ, вул. Адреса, 1 м.Олевськ, вул. 

Адреса, 11 

0,1046 0,10 - 0,0046 1824455100:02:010:0131 

1824455100:02:010:0132 

 

3 Особа, 3 с. Варварівка, вул. 

Адреса, 43 

с. Варварівка, 

вул. Адреса, 43 

0,2353 0,2353 - - 1824486202:05:003:0069 

4 Особа, 4 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 10 

с. Кам’нка, вул. 

Адреса а, 67- А 

0,1953 0,1953 - - 1824483601:05:024:0007 

5 Особа, 5 с. Жубровичі, вул. 

Адреса, 62 

с. Жубровичі, 

вул. Адреса, 62 

0,6397 0,2500 0,3897 - 1824481601:05:002:0072 

1824481601:05:002:0073 

6 Особа, 6 с. Жубровичі, вул. 

Адреса, 7 б 

с. Жубровичі, 

вул. Адреса, 7  б 

0,2906 0,2500 0,0406 - 1824481601:05:003:0064 

1824481601:05:003:0065 

7 Особа, 7 с. Перга, вул. Адреса, 

49 

с. Перга, вул. 

Адреса, 49 

0,1321 0,1321 - - 1824487602:06:002:0017 

8 Особа, 8 м. Олевськ, пров. 

Адреса, 8 

м. Олевськ, пров. 

Адреса, 6 

0,1200 0,1000 - 0,0200 1824455100:01:038:0120 

1824455100:01:038:0121 

9 Особа, 9 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 1 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 1 

0,1400 0,1000 - 0,0400 1824455100:02:047:0070 

1824455100:02:047:0071 

10 Особа, 10 с. Покровське, вул. 

Адреса, 45 

с. Покровське, 

вул. Адреса, 45 

0,4404 0,2500 0,1904 - 1824484401:11:006:0018 

1824484401:11:006:0019 

11 Особа, 11 с. Варварівка, вул. 

Адреса, 16 

с. Варварівка, 

вул. Адреса, 16 

0,3227 0,2500 0,0727 - 1824486202:05:001:0140 

1824486202:05:001:0141 

12 Особа, 12 с. Копище, вул. 

Адреса, 5 

с. Копище вул. 

Адреса, 5 

0,7629 0,2500 0,5129 - 1824484801:02:002:0054 

1824484801:02:002:0055 



 

13 Особа, 13 с. Зубковичі, вул. 

Адреса, 14 

с. Зубковичі, вул. 

Адреса, 14 

0,8800 0,2500 0,6300 - 1824483201:05:005:0019 

1824483201:05:005:0020 

14 Особа, 14 с. Варварівка, вул. 

Адреса, 78 

с. Варварівка, 

вул. Адреса, 78 

0,2322 0,2322 - - 1824486202:05:001:0139 

15 Особа, 15 с. Калинівка, вул. 

Адреса, 11 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 11 

0,8295 0,2500 0,5795 - 1824481301:10:012:0001 

1824481301:10:012:0002 

16 Особа, 16 с. Лопатичі, вул. 

Адреса, 91 

с. Лопатичі, вул. 

Адреса, 91 

0,6120 0,2500 0,3620 - 1824485301:03:034:0003 

1824485301:03:034:0004 

17 Особа, 17 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 112 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 112 

0,2276 0,2276 - - 1824483601:05:008:0006 

18 Особа, 18 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 14 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 7 

0,1099 0,1000 - 0,0099 1824455100:01:004:0044 

1824455100:01:004:0046 

 

19 Особа, 19 с. Юрове, вул. Адреса, 

21 

с. Юрове, вул. 

Адреса, 21 

0,6355 0,2500 0,2191 

0,1664 

- 1824488001:04:001:0015 

1824488001:04:002:0017 

1824488001:04:001:0016 

20 Особа, 20 с. Юрове, вул. Адреса, 

2А 

с. Юрове, вул. 

Адреса, 2А 

0,5154 0,2500 0,2654 - 1824488001:04:003:0032 

1824488001:04:003:0033 

21 Особа, 21 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 12В 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 12В 

0,2500 0,2500 - - 1824483601:05:018:0012 

22 Особа, 22 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 49 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 49 

0,2500 0,2500 - - 1824483601:05:022:0005 

23 Особа, 23 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 113 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 113 

0,4808 0,2500 0,2308 - 1824483601:05:027:0016 

1824483601:05:027:0017 

24 Особа, 24 с. Юрове, вул. Адреса, 

9 

с. Юрове, вул. 

Адреса, 9 

0,3732 0,2500 0,1232 - 1824488001:04:005:0032 

1824488001:04:003:0034 

25 Особа, 25 с. Шебедиха, вул. 

Адреса, 13/1 

с. Шебедиха, 

вул.  Адреса, 

13/1 

0,2500 0,2500 - - 1824482404:09:001:0010 

26 Особа, 26 с. Замисловичі, вул. 

Адреса, 22 

с. Замисловичі, 

вул. Адреса, 1 

0,0968 0,0968 - - 1824482401:04:001:0026 

27 Особа, 27 с. Шебедиха, вул. 

Адреса, 5 

с. Шебедиха, 

вул. Адреса, 5 

0,4249 0,2500 0,1749 - 1824482404:09:001:0011 

1824482404:09:001:0012 

28 Особа,28 м.Олевськ, вул. 

Адреса, 3 

Житомирська 

вул.,Олевський 

р-н, с.Рудня-

Бистра, вул. 

Адреса, 7 

0,2500 0,2500 - - 1824486201:08:003:0025 

29 Особа, 29 с. Шебедиха, вул. 

Адреса, 13 

с. Шебедиха, 

вул. Адреса, 13 

0,4160 0,2500 0,1660 - 1824482404:09:001:0013 

1824482404:09:001:0014 

30 Особа, 30 с.Озеряни, вул. 

Адреса, 17 

с.Озеряни, вул. 

Адреса, 17. 

0,2500 0,2500 - - 1824456001:04:001:0005 

31 Особа, 31 с.Жубровичі, вул. 

Адреса, 26 

с.Жубровичі, 

вул. Адреса,16 

0,3067 0,2500 0,0567 - 1824481601:05:008:0084 

1824481601:05:008:0085 

32 Особа, 32 с.Соснівка, вул. 

Адреса, 9-а 

с.Соснівка, вул. 

Адреса, 9-а 

0,2023 0,2023 - - 1824487204:14:003:0112 

33 Особа, 33 с.Юрове, вул. Адреса, 

31-А 

с.Юрове, вул.. 

Адреса, 31-А 

0,2500 0,2500 - - 1824488001:04:006:0009 

34 Особа, 34 м.Олевськ, вул. 

Адреса,79 

м.Олевськ, вул. 

Адреса,22 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:047:0067 

 

35 Особа, 35 с.Калинівка, вул. 

Адреса, 13 

с.Калинівка, вул. 

Адреса, 13 

0,6696 0,2500 0,4196 - 1824481301:10:025:0003 

1824481301:10:025:0004 

 

36 Особа, 36 Черняхівський р-н, 

смт.Головино, вул. 

Адреса,1,корп.-А 

с.Тепениця, вул. 

Адреса, 20-а 

0,1551 0,1551 - - 1824487201:09:001:0084 

 

37 Особа, 37 

 

с.Кам’янка, вул. 

Адреса, 11 

с.Кам’янка, вул. 

Адреса, 11 

0,2974 0,2500 0,0474 - 1824483601:05:021:0016 

1824483601:05:021:0017 

 



 

38 Особа, 38 с.Кам’янка, вул. 

Адреса,86 

с.Кам’янка, вул. 

Адреса,86 

0,3193 0,2500 0,0693 - 1824483601:05:011:0009 

1824483601:05:011:0010 

 

39 Особа, 39 с. Жубровичі, вул. 

Адреса, 52 

с. Жубровичі, 

вул. Адреса, 52 

0,3956 0,2500 0,1456 - 1824481601:05:006:0075 

1824481601:05:006:0076 

40 Особа, 40 с. Кишин, вул. Адреса, 

27 

с. Кишин, вул. 

Адреса, 27 

0,6353 0,2500 0,3853 - 1824484001:11:008:0016 

1824484001:11:008:0017 

 

41 Особа, 41 с. Рудня-Бистра,  

вул. Адреса, 13 

с. Рудня-Бистра, 

вул. Адреса, 13 

0,3911 0,2500 0,0861 

0,0550 
- 1824486201:08:003:0026 

1824486201:08:003:0027 

1824486201:08:004:0031 

 

 

42 Особа, 42 с. Стовпинка, вул. 

Адреса, 88 

с. Стовпинка, 

вул. Адреса, 88 

0,6170 0,2500 0,2529 

0,1141 
- 1824486401:02:007:0035 

1824486401:02:007:0036 

1824486401:02:006:0034 

 

 

43 Особа, 43 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 32 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 32 

0,4100 0,2500 0,1600 - 1824483601:05:047:0011 

1824483601:05:047:0012 

 

44 Особа, 44 с. Юрове, вул. Адреса, 

20 а 

с. Юрове, вул. 

Адреса, 20 а 

0,2500 0,2500 - - 1824488001:04:003:0038 

45 Особа, 45 с. Юрове, вул. Адреса, 

1 а 

с. Юрове, вул. 

Адреса, 1 а 

0,2500 0,2500 - - 1824488001:04:003:0039 

46 Особа, 46 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 5 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 5 

0,3717 0,2500 0,1217 - 1824483601:05:009:0012 

1824483601:05:009:0013 

 

47 Особа, 47 с. Майдан-

Копищенський, вул. 

Адреса, 31 

с. Майдан-

Копищенський, 

вул. Адреса, 31 

0,7979 0,2500 0,5479 - 1824484802:09:002:0018 

1824484802:09:002:0019 

 

48 Особа, 48 

 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 27 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 27 

0,2500 0,2500 - - 1824483601:05:040:0006 

49 Особа, 49 м. Олевськ, пров. 

Адреса, 15 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 31 

0,0785 0,0785 - - 1824455100:01:013:0050 

50 Особа, 50 с. Жубровичі, вул. 

Адреса, 15 

с. Жубровичі, 

вул. Адреса, 15 

0,7620 0,2500 0,5120 - 1824481601:05:007:0015 

1824481601:05:007:0016 

 

51 Особа, 51 с. Калинівка, вул. 

Адреса, 12 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 12 

0,2489 0,2489 - - 1824481301:10:042:0008 

52 Особа, 52 с. Калинівка, вул. 

Адреса, 22 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 22 

0,6059 0,2500 0,3559 - 1824481301:10:013:0001 

1824481301:10:013:0001 

 

53 Особа, 53 с. Перга, пров. Адреса, 

2, кв.1 

с. Перга, пров. 

Адреса, 2, кв.1 

0,1233 0,1233 - - 1824487602:06:002:0024 

54 Особа, 54 с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 73 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 73 

0,3793 0,2500 0,1293 - 1824483601:05:024:0008 

1824483601:05:024:0009 

 

55 Особа, 55 с. Калинівка,  

вул. Адреса, 4 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 4 

0,7022 0,2500 0,4522 - 1824481301:10:051:0002 

1824481301:10:051:0001 

 

56 Особа, 56 с. Калинівка,  

вул. Адреса, 10 а 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 10 а 

0,9416 0,2500 0,5290 
0,1626 

- 1824481301:10:048:0002 

1824481301:10:050:0004 

1824481301:10:048:0003 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

Голосували  «За»          - 20 



 

 

 

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н НЯ  № 173 

 

Х сесія        VІІІ скликання 

від 13.06.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва та обслуговування жилого  

будинку,господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка), для ведення садівництва та 

 для будівництва індивідуального гаража 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), садівництва та для будівництва індивідуального гаража, керуючись 

ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самовряду-вання в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку,  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража. 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І.та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 



 

      
Додаток 

до рішення Х сесії міської ради  VІІІ скликання від 

13.06.2017 №  173 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянкикомунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення  садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства, та для будівництва індивідуального гаража 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

ального 

індивідга

ража, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 18 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 84 

0,1200 - 0,1200 - - 

2 Особа,2 м. Олевськ,  

вул. Адреса,16 б 

м. Олевськ , 

вул. Адреса, 5 в 

0,0700 0,0700 - - - 

3 Особа,3 м.Олевськ,  

вул. Адреса, 7, кв.4 

м.Олевськ,  

вул. Адреса, 7, кв.4 

0,0600 - 0,0600 - - 

4 Особа,4 Київська обл., 

Бориспільський район, 

 с. Гора, вул. Адреса, 113-

а 

м. Олевськ , 

вул. Адреса, 17 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

5 Особа,5 м. Олевськ, 

вул. Адреса, 27-а кв. 3 

м. Олевськ,  

вул. Адреса 

0,0800 - 0,0800 - - 

6 Особа,6 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 31/2 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 31 

0,0070 - - - 0,0070 

7 Особа,7 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 107 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 7 

0,1000 0,1000 - - - 

8 Особа,8 м.Олевськ, вул. Адреса, 

10,кв.2 

м. Олевськ, 

вул. Адреса, 1-б 

0,1000 0,1000 - - - 

9 Особа,9 с.Копище, 

 вул. Адреса, 29 

м. Олевськ,  вул. Адреса, 

1-а 

0,1000 0,1000 - - - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

Голосували  «За»          - 20 

 
 

 

 

 



 

            
                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 174 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року  

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

             Розглянувши заяви громадян: 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

 

             Розглянувши заяви громадян: 

-  Особи, 1, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 20/15 про внесення змін до 

рішення дванадцятої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

04.08.2016 року № 181   «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража»; 

-  ОГсобі, 2, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 24 про внесення змін до 

рішення чотирнадцятої сесії Олевської міської ради VІІ склкання від 

07.10.2016 ркоу № 214 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража»  

- Особи, 3, проживає в м. Олевськ. вул. Адреса, 38-а, кв.6 про внесення змін 

до рішення чотирнадцятої сесії Олевської імьсокї ради VІІ скликання від 

07.06.2016 року  № 214, «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 

116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень 

Земельного кодексу України,  ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про 



 

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

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1.  Внести зміни у рішення XІІ сесії VII скликання від 04 серпня 2016 року № 

181 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для будівництва 

індивідуального гаража», у назві питання порядку денного та далі по тексту, 

слова « розроблення проектів землеустрою» замінити на слова «розроблення 

технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 

меж…» 

2. Внести зміни у рішення та додаток до рішення XІV сесії VII скликання від 

07.10.2016 року № 214 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража», у назві питання порядку денного та далі 

по тексту, слова « розроблення проектів землеустрою» замінити на слова 

«розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж…», в частині «Додаток до рішення…», в п.12, розділі 

«Орієнтовна площа» цифри «0,12» змінити на цифри «0,14», в розділі «Для 

ведення садівництва» цифри «0,002» змінити на цифри «0,04». 

3. Внести зміни у рішення та Додаток до рішення XІV сесії VII скликання від 

07.10.2016 року № 214 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража», у назві питання порядку денного та далі 

по тексту, слова «розроблення проектів землеустрою» замінити на слова 

«розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж…», в частині «Додаток до рішення…», в п.9, розділі 

«Орієнтовна площа» цифри «0,0026» змінити на цифри «0,0034», в розділі «Для 

будівництва та обслуговування гаража» цифри «0,0026» змінити на цифри 

«0,0034». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували  «За»          - 20 

 
                                                                                                                        



 

    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 175 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки житлової та громадської 

забудови з (03.07) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (11.03) для розміщення 

та експлуатації основних,підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та  

підприємств. 

         Розглянувши заяву ПП «Будпослуги №1» зареєстроване в м. Олевськ по 

вул. Промисловій, 27 та надані документи,  керуючись   ст. 12, 92, 93, 95, 96, 

120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити  ПП «Будпослуги №1»  проект землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки житлової та громадської забудови з 

(03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення (11.03) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

загальною площею - 1,3137 га, кадастровий номер 1824455100:01:032:0110, яка 

розташована за адресою: м. Олевськ, вул. Промислова, 27. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та на постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова        О.В. Омельчук 

Голосували  «За»          - 20 

 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 176 

Х сесія           VІІІ скликання 

 

від 13.06. 2017 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту з експертно- 

грошової   оцінки  земельної  ділянки  

 

              Розглянувши заяви Особи, 1, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 4, 

Особи, 2, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 18, Особи, 3, проживає в с. 

Варварівка по вул. Адреса, 38 про надання дозволу на викуп земельної ділянки   

несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, керуючись  ст. ст. 

12, 127, 128 Земельного кодексу України, Указом Президента України «Про 

продаж земель несільськогосподарського призначення» від  19.01.1999 року № 

32-99, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

України», ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій,  міська рада 

  ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення звіту з експертно-грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського  призначення: 

- Особі, 1  площею 0,5172 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВПЦЗ 11.02), за адресою: м. Олевськ, вул. Герцена, 17. 

- Особі, 2  площею 0,1500 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови(КВЦПЗ 

03.14), за адресою: м. Олевськ, ІІІ пров. Московський, 9. 

- Особі, 3  площею 0,4628 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), за адресою: м. 

Олевськ, вул. Київська, 54. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та на постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 Міський голова         О.В. Омельчук 

Голосували  «За»          - 21 

 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 177 

X сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року  

 

Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок 

комунальної власності 

 

          Розглянувши заяву ПрАТ «Київстар» розташований за адресою: 03113, 

м.Київ, вул.Дегтярівська,53, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 

83, 124 Земельного кодексу України враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Поновити договір оренди землі № ZYT-433 для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій шляхом внесення змін до договору 

(додаткова угода додається) терміном на 5 років з 01.07.2017 року,  яка 

розташована в межах с. Юрове загальною площею 0,1089 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 1824488001:04:001:0003, із земель комунальної 

власності укладений Юрівською сільською радою від 22 листопада 2007 р. та 

ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

Голосували  «За»          - 22 

 

 
 



 

                                                                      
                                                            УКРАЇНА                                     

                      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 178 

Х сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

у власність шляхом викупу для будівництва і  

обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

     Розглянувши заяву громадянки Особи, 1, проживає м. Олевськ по  вул. 

Адреса, 7 про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі у власність 

шляхом викупу, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд,  керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 

12, 40, 81, 88, 89, 116, 121 Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України 

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

Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянці на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі у власність 

шляхом викупу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).      

         

2. Громадянці звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт 

по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. Громадянці розроблену і погоджену у встановленому законодавством 

порядку технічну документацію із землеустрою подати на затвердження до 

міської ради. 

 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

Голосували  «За»          - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до рішення Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 13.06.2017 року № 178  «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі  у власність шляхом викупу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі  у власність шляхом викупу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування

жилого 

будинку

, 

господа

рських 

будівел

ь і  

споруд 

га 

Для 

ведення 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

ведене 

особис

того 

селянс

ького 

господ

арств

а 

 

Для 

будівн

ицтва 

індиві

дуаль

ного 

гараж

а 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1. Особа, 1 м.Олевськ, 

вул.Адреса,7 

м.Олевськ,  

вул. Адреса,22 

0,0500 0,0500 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 179 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж   

земельної  ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) для будівництва  

та обслуговування будівель торгівлі 

(код 03.07 за КВЦПЗ)з метою передачі  

в користування на умовах оренди 

         Розглянувши  заяву Оосби, 1, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 51,   

керуючись   ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу 

України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Особі, 1 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж  земельної  ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за  

КВЦПЗ) з метою передачі в користування на умовах оренди загальною  

площею  0,0190 га розташованою за адресою: м. Олевськ, вул. Промислова, 51-

а, кадастровий номер 1824455100:01:037:0323.  

 

2. Чорній Особі, 1   в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки. 

 

3. Встановити орендну плату Особі, 1 12% від нормативно-грошової вартості 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за  КВЦПЗ). 

 

4. Припинити дію Договору оренди земельної ділянки № 040521800012 

укладеного від 14 лютого 2005 р., з дати реєстрації нового Договору оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:01:037:0323. 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на  постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували  «За»          - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 180 

Х сесія           VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її у  

постійне користування для будівництва та  

обслуговування будівель закладів охорони  

здоров’я та соціальної допомоги 

 

        Розглянувши заяву  КП «Олевської ЦРА №32» про затвердження технічної 

документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її у постійне користування, яка 

розташована за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 9,  керуючись ст.ст. 

12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити КП «Олевська центральна районна аптека №32» технічну 

документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі її у постійне 

користування (03.03) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги, загальною площею 0,1800 га 

кадастровий номер 1824455100:01:023:0029, яка розташована за адресою: м. 

Олевськ, вул. Володимирська, 9 . 

2. Передати КП «Олевська центральна районна аптека № 32» в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги, земельну ділянку комунальної власності 

загальною площею 0.1800 га кадастровий номер 1824455100:01:023:0029, яка 

розташована за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 9. 

3. КП «Олевська центральна районна аптека № 32»: 



 

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для  будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на  постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
 

 

Голосували  «За»          - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 181 

Х сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.06.2017 року  

 

Про затвердження звіту 

про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки та  викуп  

земельної  ділянки несільсько- 

господарського призначення  

у власність.  

 

                Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0051 га, 

розташованої за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. 

Привокзальна, 3  яка  підлягає  продажу у власність шляхом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07),  висновок про 

експертно-грошову оцінку земельної ділянки, виконаний Приватною фірмою 

«ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза», Рецензію на звіт про 

експертну грошову оцінку проведено ФОП Грибинюк Валентин Михайлович 

від 31 травня 2017 р.  на замовлення Олевської міської  ради,   керуючись ст.14, 

144 Конституції України, ст.ст. 12, 81, 91, 127, 128, п. 2 ст. 134 Земельного  

кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 31 Закону України  

«Про оренду землі», п. п. 34 п. 1 ст. 26,  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії  із 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки  

несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0051 га,   

розташовану  за  адресою: м. Олевськ, вул. Привокзальна,3, яка надана у 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) Особі, 1. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення загальною площею 0,0051 га, розташовану за  адресою: м. Олевськ 

вул. Привокзальна, 3 яка підлягає приватизації шляхом прямого викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07), яка надана у 

 



 

користування на умовах оренди Особі, 1 у  розмірі 12328,23 грн. (дванадцять 

тисяч триста двадцять вісім гривень 23 коп.) без врахування ПДВ. 

3. Продати у власність шляхом прямого викупу земельну ділянку 

несільськогосподарського  призначення – загальною площею 0,0051 га., 

розташовану за  адресою: м. Олевськ, вул.  Привокзальна, 3 яка підлягає 

приватизації шляхом прямого викупу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (03.07), у  розмірі 12328,23 грн. (дванадцять тисяч триста 

двадцять вісім гривень 23 коп.) без врахування ПДВ, яка надана у користування 

на умовах оренди. 

4.  Доручити міському голові підписати договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, загальною площею 0,0051 га., за  адресою: м. Олевськ вул.  

Привокзальна, 3. 

5.  Особі, 1 до 30.06.2017  року укласти з Олевською міською радою договір 

купівлі-продажу на земельну ділянку, провести оплату за придбану земельну 

ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0051 га, 

яка  знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул.  Привокзальна, 3 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (03.07), у розмірі 12328,23 грн. (дванадцять 

тисяч триста двадцять вісім гривень 23 коп.) без врахування ПДВ. на рахунок 

місцевого бюджету р/р 31512941700741, Банк УДК  в Житомирській  області, 

МФО 811039  код ЄДРПОУ 04343470, код платежу 33010100, протягом місяця з 

моменту підписання договору купівлі-продажу. 

6. Особі, 1: 

- отримати свідоцтво на право власності на земельну ділянку та зареєструвати 

його у встановленому чинним законодавством порядку; 

- використовувати земельну ділянку за цільовим і функціональним 

призначенням; 

-  використовувати земельну ділянку з дотриманням нормативних вимог та 

врахуванням меж ділянок і забудови на суміжних із землекористувачами; 

-  проводити будь-які будівельні роботи у порядку передбаченому чинним 

законодавством; 

-  виконувати обов’язки власника земельної ділянки. 

7. Після повної сплати вартості земельної ділянки та набуття права власності на 

дану земельну ділянку припинити дію договору оренди земельної  ділянки 

площею 0,0051 га. за адресою м. Олевськ вул. Привокзальна, 3. 

 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Біленець Н. І. та на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували  «За»          - 20 

   «Утримались» - 1 

 

 



 

 

                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 182 

Х сесія           VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Олевський метизний завод» зареєстрованого за 

адресою м. Олевськ, вул. Московська, 26-а, відповідно до ст. 5,6,13,15, 16, 21 

Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 83, 124 Земельного кодексу України та 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02) за адресою: м. Олевськ, вул. Московська, 26-а, площею 

6,9657 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824455100:02:016:0001, 

терміном на 5 (п’ять) років між міською радою та ТОВ «Олевський 

метизний завод». Встановити річну орендну плату в розмірі 3% від її 

нормативно-грошової оцінки. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  
 

Голосували  «За»          - 21 
 



 

                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
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Р І Ш Е Н Н Я  № 183 

Х сесія           VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

 

Про затвердження звітів оцінки майна  

об’єктів комунальної власності нежитлової 

будівлі сільського клубу с. Артинськ по   

вул. Гагаріна 15 та  нежитлової будівлі лазні 

в с. Кам’янка по вул. Нова, 15 

 

 Розглянувши звіт про оцінку майна АЕ №000753 від 26.05.2017 року 

об’єкта комунальної власності нежитлової будівлі сільського клубу, що 

розташована по вул. Гагаріна, 15 в селі Артинськ, Олевського району,  

Житомирської область та звіт про оцінку майна АЕ № 000751 від 26.05.2017 

року об’єкта комунальної власності нежитлової будівлі лазні, що розташована 

по вул. Нова, 15 в  селі Кам’янка, Олевського району,  Житомирської області, 

керуючись ст. 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки 

майна», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіти про оцінку майна: 

-  серія  АЕ № 000753 від 26.05.2017 року об’єкт комунальної власності 

нежитлової будівлі сільського клубу по вул. Гагаріна, 15 в  селі Артинськ, 

Олевського району,  Житомирської області   та встановити початкову 

ціну продажу об’єкта в  сумі 48085,00 (сорок вісім тисяч вісімдесят п’ять 

гривень 00 копійок ) гривень без урахування ПДВ; 

- серія АЕ № 000751 від 26.05.2017 року об’єкт комунальної власності 

нежитлова будівля лазні по вул. Нова, 15 в  селі Кам’янка,  Олевського 

району,  Житомирської області та встановити початкову суму продажу 

об’єкта в сумі 51432,00 (п’ятдесят одна тисяча чотириста тридцять дві 

гривні 00 копійок) гривень без урахування ПДВ. 

2. Олевському міському голові укласти всі необхідні документи пов’язані із 

відчуженням даних об’єктів. 



 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В.  

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 
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Р І Ш Е Н Н Я  № 184 

Х сесія           VІІІ скликання 

 

від 13.06.2017 року  

 

Про розгляд подання 

ДП «Олевськторф» 

 

 Розглянувши подання від дочірнього підприємства «Олевськторф» 

державного підприємства «Житомирторф» про пришвидшення погодження 

земельної ділянки для створення сировинної бази та подальшого видобутку 

торфу площею 68 гектарів у кварталі 36 Кам'янського лісництва ДП «Олевське 

лісове господарство», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернутись до Кабінету Міністрів України та міністра енергетики та 

вугільної промисловості України Насалика Ігоря Степановича щодо 

пришвидшення розгляду питання погодження земельної ділянки для 

створення сировинної бази та подальшого видобутку торфу площею 68 

гектарів у кварталі 36 Кам'янського лісництва ДП «Олевськ ЛГ». 

2. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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