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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 246 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про затвердження плану роботи  

Олевської міської ради на ІІ півріччя 2017 року 

 

 

 Відповідно до п. 7 ст. 26, п. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на ІІ півріччя 2017 року, 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейко 

В.О. та на голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
         Додаток 

до рішення від 17.01.2017 р. № 246   
«Про затвердження плану роботи Олевської 

міської ради на І півріччя 2017року» 

ПЛАН 

роботи Олевської міської ради на ІІ півріччя 2017 року 
 

Перелік питань Виконавець Термін 

виконання 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

Затвердження статуту Олевської міської ради Русин Ю.Г.- керуючий 

апаратом виконавчого комітету 

жовтень 

Про розгляд земельних питань Білинець Н.І.-начальник 

земельного відділу 

липень-

грудень 

Про прийняття комунальних і бюджетних 

установ, що перебувають на території 

Олевської міської ради 

Ніколайчук О.В., Колбасюк 

В.В., Осипчук Я.М., депутати 

ради 

липень-

грудент 

Розроблення стратегічного плану  Олевської 

міської ради до 2021 року 

Ніколайчук О.В., Колбасюк 

В.В., Осипчук Я.М., депутати 

ради, виконавчий комітет 

вересень-

жовтень 

Аудит всіх земель Олевської міської ради Біленець Н.І.- начальник 

земельного відділу 

вересень 

грудень 

Звіти голів постійних комісій міської ради  Шейко В.О.- секретар ради грудень 

Звіт депутатів Олевської міської ради перед 

виборцями 

Шейко В.О.- секретар ради грудень 

Звіти профільних заступників голови 

Олевської міської ради 

Ніколайчук О.В., Колбасюк 

В.В., Осипчук Я.М., 

жовтень-

грудень 

Затвердження генеральниого плану Олевської 

міської ради 

Пятницький В.Б. грудень 

Про формування місцевого бюджету 

Олевської міської ради на 2018 рік. 

Горпиніч К.О.-  начальник 

фінансового відділу 

грудень 

Про затвердження місцевого бюджету 

Олевської міської ради на 2018 рік. 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу 

грудень 

Розробка і затвердження плану роботи міської 

ради на І півріччя 2018 року 

 

Шейко В.О.-секретар ради, 

Ніколайчук О.В., Колбасюк 

В.В., Осипчук Я.М. – 

заступники міського голови, 

депутати ради, виконавчий 

комітет 

грудень 

Розгляд планових питань Шейко В.О. - секретар ради, 

Ніколайчук О.В., Колбасюк 

В.В., Осипчук Я.М. – 

заступники міського голови, 

депутати ради, 

постійно 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ   

 Вивчення та підготовка питань, винесених на 

розгляд постійних комісій 

Голови постійних комісій постійно 



 

 Вивчення та підготовка питань, винесених на 

розгляд чергової сесії міської ради 

Голови постійних комісій постійно 

Розгляд питань, передбачених планами 

роботи постійних комісій 

Голови постійних комісій постійно 

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У 

ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ  

ПОВНОВАЖЕНЬ 

  

Проведення індивідуальної роботи з 

депутатами міської ради щодо здійснення їх 

депутатських повноважень. 

Шейко В.О.-секретар ради постійно 

Надання  допомоги депутатам в проведенні їх 

діяльності на виборчих округах 

Шейко В.О.-секретар ради постійно 

Надання допомоги депутатам в проведенні 

заходів по благоустрою території міста.  

Шейко В.О.-секретар ради постійно 

Розгляд запитів депутатів міської ради. 

 

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Розгляд звернень громадян до депутатів 

міської ради. 

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕПУТАТІВ З 

ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ , ВИКОНАВЧИМ 

КОМІТЕТОМ, 

СЕКТОРАМИ,  ВІДДІЛАМИ ТА 

УПРАВЛІННЯМИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА 

НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ТА 

ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

  

 Надання депутатам міської ради методичної 

та практичної допомоги по питанню 

організації зустрічей депутатів з виборцями та 

у проведенні звітів.    

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Брати участь у підготовці і проведенні 

засідань постійних комісій, згідно окремих 

планів. 

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Брати участь у засіданні виконавчого комітету Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Брати участь у засіданнях міських 

громадських організацій. 

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ   

Участь в організації та проведенні заходів у 

зв’язку з відзначенням: 

День Прапора 

День Незалежності 

День захисника України. 

День Збройних сил України. 

День місцевого самоврядування в 

Україні. 

  

 

 

Секретар ради      Шейко В.О. 

 

 



 

                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 247 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про надання згоди 

НАПН України на безоплатну  

передачу друкованої продукції 

 

 

 Заслухавши інформацію начальника відділу освіти Олевської міської 

ради Левченка В.П., керуючись п.51 частини 1 татті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 Надати згоду НАПН України на безоплатну передачу друкованої 

продукції, а саме: навчального посібника «Англійська мова для ділового 

спілкування» (атор Пасічни О.С.) в кількості 15 примірників та навчального 

посібника «Культура і мистецтво Великої Британії» (автор Полонська Т.К.) в 

кількості 20 примірників. 

 

 

 

 

Міський голова      О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 248 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 
 

Про затвердження Програми «Забезпечення 

громадян Олевської об’єднаної 

територіальної громади  життєво необхідними 

медичними препаратами та виробами  

медичного призначення на 2017-2019 роки» 
 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №160 «Про затвердження 

Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного споживання», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Програму «Забезпечення громадян Олевської об’єднаної 

територіальної громади  життєво необхідними медичними препаратами та 

виробами медичного призначення на 2017-2019 роки», додається. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

здоров'я та соціального захисту населення. 

               

 

                Міський голова            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА 
Забезпечення громадян Олевської об’єднаної  територіальної 
громади  життєво необхідними медичними препаратами та 

виробами медичного призначення на 2017-2019 роки 
 

1. Загальні положення 

Люди з рідкісними хронічними захворюваннями потребують постійного 

високоспеціалізованого коштовного лікування. Виконання програми дасть змогу безоплатно 

забезпечити хворих, що страждають фенілкетонурією, первинними імунодефіцитами, 

муковісцидозами, хворобою Віллебранда, важкими ювенільними захворюваннями 

лікувальним харчуванням та медикаментами як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. 

Реалізація Програми „Забезпечення громадян Олевської об’єднаної громади життєво 

необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2017-2019 

роки” (далі Програма) розрахована на період 2017– 2019 років. Програма розроблена у 

відповідності до рекомендацій управлінняохорони здоров’я облдержадміністрації. 

ІІ . Обгрунтування проблеми  

В Олевській об’єднаній територіальній громаді проблемою є забезпечення 

дороговартісним життєво необхідним лікуванням хворих, що потребують постійного 

лікування. 

Фенілкетонурія — це спадкове захворювання, одне з найбільш поширених 

спадкових захворювань, зумовлених порушенням обміну незамінної амінокислоти 

фенілаланіну (складової білка). Діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні 

метаболізувати фенілаланін (частина протеїну), який через це накопичується в крові. 

Відсутність своєчасного лікування фенілкетонурії, або ж тривалі перерви у 

вживанні продуктів лікувального харчування призводять до важкого розумового та 

фізичного відставання і є безумовною причиною ранньої дитячої інвалідності. 

Принцип лікування фенілкетонурії - спеціальна дієта, тобто лікувальне 

харчування в амбулаторних умовах. Він полягає в обмеженні надходження в організм 

людини фенілаланіну з їжею. Якщо розпочати дієту з 10 - 20-го дня життя, то це 

запобігає розвитку розумової відсталості. 

Хвороба Віллебранда 

Геморагічна хвороба, яка зумовлена спадковим дефіцитом білка 8 фактору 

згортання крові, це різновид гемофілії. Характеризується кровоточивістю із слизових 

оболонок (носові кровотечі, підшкірні крововилови).  Потребують лікування 

кріопреципітатом (фактор VІІІ) у дозі 15 одиниць на кілограм через день, або Імунат 

необхідна кількість на 12 місяців 15 тис. МО (96 флаконів на 12 місяців ціна одного 

флакону приблизно 4100,00 грн.). 

Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) 

Хронічне симптоматичне захворювання сполучної тканини, яке проявляється 



 

клінічно ураженням суглобів по типу поліартриту. При цьому захворюванні часто 

втрачається працездатність. 

Проводиться лікування гормонотерапія, протизапальними препаратами. 

Потребує лікування препаратом «Хуміра» 40 мг. 1 раз у 2 тижні. Необхідна кількість 

препарату 24 ампул-шприців на 12 місяців (приблизна ціна препарату 28136,25 грн.)  

На даний час у районі на обліку перебувають хворі на фенілкетонурію, 

муковісцидоз, хворобу Віллебранда, ЮРА, яким необхідно отримувати продукти 

лікувального харчування та спеціалізовані медпрепарати._  

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є: 

— реалізація державної політики щодо забезпечення права людей на життяздоров’я.  

— цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення 

доступною медичною допомогою людей певних нозологій, що потребують 

постійного вживання медикаментозних препаратів при стаціонарному лікуванні та 

в амбулаторних умовах і лікувального харчування замісної дії, покращення якості 

їх життя; 

— забезпечення належного і своєчасного постачання хворих нафенілкегонурію, 

муковісцидоз, хворобу Віллебрандапродуктами лікувального харчування та 

спеціалізованими медпрепаратами. 
— Підвищення рівня медичної допомоги дітям-інвалідам. 

— зниженння дитячої смертності та інвалідності серед дітей; 

ІV. Завдання Програми 

Головними завданнями Програми визначено:  

— забезпечення доступу громадян Олеувської ОТГ до спеціалізованої медичної 

допомоги відповідно до стандартів надання медичної допомоги затверджених 

Міністерством охорони здоров’я України; 

— забезпечення належного лікування хворих, подовження тривалості та покращення 

якості їх життя, що неодмінно вплине на зниження смертностіданого контингенту 

хворих; 

— забезпечити хворих з фенілкетонуріею продуктами лікувального харчування 

— забезпечення хворих муковісцидозом, хворобою Віллебранда необхідними 

медпрепаратами в стаціонарі і амбулаторно; 

VІ. Фінансове забезпечення 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів благодійних організацій та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

— забезпечити потребу в медикаментах для життєво замісної терапії, лікувальному 

харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезазначених груп 

хворих; 

— покращення якості життя хворих, досягнення їх гармонійного фізичного розвитку, 



 

збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації;  

— забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження 

тривалості та покращення якості життя; 

— зниження рівня смертності даної категорії населення.  

 Олевській ОТГ на диспансерному обліку знаходиться 3 дітей хворих на 

фенілкетонурію, які отримують лікувальне харчування; 1дитина хвора на 

муковісцидоз, яка отримує ферменти підшлункової залози (Креон) та 1 дитина 

хвора на хворобу Віллебранда, яка отримує Імунат. 1 дитина хвора на 

Ювенільний ревматоїдний артрит, яка отримує препарат «Хуміра» 

 

№ 

п/п 

П.І.Б. Рік 

народження  

Адреса  Діагноз  

4 Трохимець Ярослав 

Віталійович 

2010 с.Жубровичі  Фенілкетонурія  

5 Королевич Вероніка Вілоріївна  2011 с.Зубковичі  Фенілкетонурія  

 Козловець Ілля Сергійович  2016 с.Стовпинка  Фенілкетонурія  

  

1 Ковалевич Тимофій Юрійович  2009 с.Кам΄янка  Муковісцидоз 

 

№ 

п/п 

П.І.Б. Рік 

народження  

Адреса  Діагноз  

1 Майгун Володимир 

Миколайович 

2000  с.Кам'янка Хвороба  

Віллебранда  

 

№ 

п/п 

П.І.Б. Рік 

народження  

Адреса  Діагноз  

1 Фріауф Наталія Костянтинівна  1999  м.Олевськ, 

вул.Інтернаці

ональна, 36а, 

кв.9 

Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  249 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 
 

Про затвердження цільової соціальної 

програми протидії захворювання на туберкульоз 

до 2018 року Олевської міської ради  
 

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Закону України від 22 березня 2012 року № 4565-VІ 

«Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на 

туберкульоз», з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження 

показників захворюваності населення на туберкульоз, підвищення ефективності 

лікування, поліпшення діагностики туберкульозу, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову соціальну програму протидії захворюванню на 

туберкульоз до 2018 року Олевської міської ради, додається. 

2. Передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу 

фінансування, виділених на відповідні роки на відповідну галузь.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров'я та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 
                                                          



 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА 

ТУБЕРКУЛЬОЗ до 2018 року ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

І. Загальна характеристика цільової соціальної Програми протидії захворюванню 

на туберкульоз до 2018 року. 

1. Ініціатор розроблення Програми                         Олевська міська рада 

 

2. Розробник Програми                                    Виконком Олевської міської ради  

        

3. Співрозробник Програми    Управління фінансів Олевської міської ради 

        

4. Відповідальний виконавець Програми      Виконком Олевської міської ради 

        

5. Учасники Програми   Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації, Олевський Центр 

СССДМ 

 

6. Період реалізації Програми   до 2018 року 

 

7 Етапи виконання Програми   2017, 2018 роки 

 

8. Перелік бюджетів, які беруть Обласний, районний, міський бюджет, 

бюджет  

участь у виконанні Програми   Білокоровицької сільської ради  

 

9. Загальний обсяг фінансових  Обсяг фінансування визначається у межах 

ресурсів, необхідних для реалізації  видатків міського, районного бюджету,   

Програми  бюджету Білокоровицької сільської ради 

 

10. Основні джерела фінансування  Міський, районний бюджет, бюджет 

Програми  Білокоровицької сільської ради та інші 

джерела, не заборонені законодавством  

ІІ. Загальна частина 

Подальше поширення туберкульозу становить серйозну загрозу населенню Олевської 

ОТГ. 

Туберкульоз є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, високої інвалідності та 

смертності. 

Житомирська область посідає восьме місце по рівню захворюваності на туберкульоз 

серед інших регіонів України, а Олевський район – двадцяте місце в області. У 2016 році 



 

захворюваність на туберкульоз та смертність в районі становили, відповідно 50,0 та 4,8 на 

100 тис. населення. 

В районі реєструються випадки невиліковного туберкульозу з розширеною 

медикаментозною резистентністю, кількість яких постійно збільшується. За даними 

обласного протитуберкульозного диспансеру, мультирезистентну форму туберкульозу в 

нашому районі мають 11 осіб. Однозначно із зростаючою епідемією ВІЛ/СНІДу, що має 

тенденцію до поширення через статевий шлях передачі, зростає кількість виявлених 

пацієнтів з поєднаною патологією – туберкульоз/ВІЛ-інфекція, кількість яких в районі 2016 

року становила 0 особи, а в 2017 році – 3. Особливу небезпеку становить поєднання 

мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп 

населення. 

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу 

зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму 

туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної 

мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до 

своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств 

населення до медичних послуг. 

Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, 

необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного 

виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та 

громадськості. 

ІІІ. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

роз’яснення програмним методом  

 

Високий рівень захворюваності на туберкульоз та поширення мультирезистентного 

туберкульозу обумовлені, насамперед, неефективністю заходів, спрямованих на переривання 

ланцюга передачі туберкульозної інфекції, через: 

- недостатнє та несвоєчасне виявлення хворих на заразні форми туберкульозу через 

недосконалість системи охорони здоров’я щодо діагностування звичайного, 

мультирезистентного туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ, кадрову кризу, 

недосконалість лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, 

низьку мотивацію населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та 

недостатній доступ до отримання медичних послуг з боку уразливих до захворювань 

на туберкульоз верств населення; 

- низьку ефективність лікування хворих з новими та повторними випадками 

туберкульозу через відсутність швидких методів діагностики мультирезистентного 

туберкульозу, якісного контрольованого лікування, низьку прихильність хворих до 

лікування, недостатню кількість протитуберкульозних препаратів ІІ ряду; 

- недостатній інфекційний контроль у протитуберкульозних та інших медичних 

закладах через відсутність сучасних засобів інфекційного контролю, незадовільну 

матеріально-технічну базу протитуберкульозних закладів, низьку поінформованість 

медичного персоналу щодо вимог інфекційного контролю; 

- неефективне ведення мультирезистентного туберкульозу через низький рівень знань 

медичних працівників щодо особливостей лікування хворих на мультирезистентний 

туберкульоз; 

- недостатнє фінансування заходів з протидії туберкульозу, ще не дозволяє забезпечити 

своєчасним діагностичним обладнанням протитуберкульозні заклади та мережу з 

мікробіологічної діагностики туберкульозу, досягти 100% забезпечення 

протитуберкульозними препаратами ІІ ряду та засобами інфекційного контролю; 

- легкість реалізації шляхів передачі туберкульозу серед ув’язнених, відсутність 

супроводу звільнених з ув’язнення до медичних служб цивільного сектору; 

- недостатність форм фінансування закладів охорони здоров’я (фінансування на 

утримання закладу (ліжка), а не послуги), що веде до необґрунтованого подовження 



 

термінів перебування на ліжку, що в свою чергу, призводить до поширення 

внутрішньо лікарняної передачі туберкульозу, у тому числі мультирезистентного; 

- недостатній доступ до паліативної та хоспісної медичної допомоги для важких хворих 

з мультирезистентним туберкульозом та туберкульозом із розширеною 

медикаментозною стійкістю; 

- законодавчі обмеження та недостатню взаємодію між державними закладами та 

громадськими організаціями, які перешкоджають доступу до уразливих груп 

населення, що хворіють на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію; 

- відсутність умов для забезпечення обов’язкової госпіталізації хворих на заразну 

форму туберкульозу, що ухиляються від лікування; 

- недостатній рівень обізнаності різних верств населення у питаннях, пов’язаних з 

протидією захворюванню на туберкульоз, та залучення суспільства до цієї діяльності. 

 

Незважаючи на певний прогрес, досягнутий на чотирирічний період реалізації заходів 

районної комплексної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-2016 

роках, зниження рівня захворюваності та смертності на туберкульоз серед загального 

населення, захворюваність на туберкульоз все ще перевищує епідемічний поріг. 

Набувають надзвичайної актуальності дві проблеми: зростання захворюваності та 

смертності від ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ) і поширення мультирезистентного 

туберкульозу. 

  На усунення зазначених проблем повинна бути спрямована цільова соціальна 

програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2018 року (далі-Програма) 

ІV. Мета Програми 

 

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості 

хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції 

(туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом 

реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та 

рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування 

туберкульозу. 

V. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми  

та обґрунтування оптимального варіанту. 

На сьогодні існує декілька варіантів розв’язання проблеми. 

Перший варіант – лишити попередньою модель контролю за туберкульозом, що 

реалізувалась районною комплексною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 

2013-2016 роках та базувалась ДОТС-стратегії, адаптованій до національної системи 

протидії туберкульозу та особливостей епідемії туберкульозу в Україні. 

Проте зазначена модель продемонструвала низьке значення показників «вартість-

ефективність» щодо використання великої кількості фінансових ресурсів на досягнення 

незначного прогресу в контролі за туберкульозом. 

Так, наприклад, за результатами аналізу виявлення туберкульозу шляхом 

профілактичного флюорографічного обстеження в окремих групах населення, що виділені 

чинним законодавством як групи ризику, встановлено вкрай низьке виявлення туберкульозу 

серед дітей та молоді до 21 року та серед декретованого населення. 

Серед визначених груп населення варто обстежувати лише осіб, які утримуються в 

установах пеніцентарної системи, а також звільнених з установ кримінально-виконавчої 

системи, ВІЛ-інфікованих та контактних осіб. Виявлення випадків туберкульозу за 

допомогою флюорографії в цих групах складає принаймні близько 1%-3%. 

Масова туберкулінодіагностика серед дітей, яка до сьогодні проводиться в Україні, є 

як малоефективною з діагностичної точки зору, так і затратною. 

Доцільно на регіональному рівні формувати груп «ризику» для проведення 

скринінгової флюорографії та туберкулінодіагностики за результатами епідемічного 

моніторингу. 



 

Так само необґрунтованим є сьогодні проведення ревакцинації проти туберкульозу. 

Введення вакцини є доцільним лише для новонароджених з метою профілактики 

туберкульозного менінгіту і десимінованого міліарного туберкульозу. Вплив вакцини на 

передачу збудника є обмеженим.  

Українська система охорони здоров’я характеризується високими рівнями 

вертикалізації, у якій різні паралельні структури надають спеціалізовані послуги одному 

пацієнту з декількома захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, наркоманія). На сьогодні 

механізми співпраці між різними службами недостатні, що призводять до несвоєчасної 

діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих, низької ефективності лікування поєднаних 

захворювань. 

 

Другий варіант – удосконалення попередньої моделі шляхом усунення виявлених 

недоліків, які підтвердили низьке значення показника «вартість-ефективність». Однак, 

усунення лише недоліків без формування нових елементів системи не є програмним методом 

розв’язання проблеми. 

 

Третій оптимальний варіант – формування нових елементів системи і їх інтеграція в 

існуючу систему, що передбачає реалізацію комплексного підходу до протидії епідемії 

туберкульозу шляхом: 

- запровадження та посилення високоякісної ДОТС стратегії, зокрема: 

гарантування політичної підтримки, забезпеченої адекватним і стабільним 

фінансуванням; 

 забезпечення раннього виявлення випадків захворювання і проведення діагностики 

шляхом проведення бактеріологічних досліджень належної якості; 

 забезпечення ефективного стандартизованого лікування пацієнтів під безпосереднім 

наглядом з боку медичного або соціального працівника та забезпечення психологічної, 

матеріальної, юридичної, соціальної підтримки пацієнтів з боку державних соціальних служб 

та неурядових організацій; 

 регулярне постачання із забезпеченням річного запасу, ефективне управління та 

використання лікарських засобів; 

 забезпечення моніторингу та оцінки ефективності і результативності програмних 

заходів на рівні району в цілому, використання стандартизованих форм обліку і звітності та 

електронного реєстру даних; 

 удосконалення заходів боротьби з мультирезистентним туберкульозом, з ко-

інфекцією ТБ/ВІЛ із урахуванням потреб малозабезпечених та уразливих груп населення, 

зокрема: 

 розширення співпраці у галузі протидії ТБ/ВІЛ між протитуберкульозною службою, 

службою профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, первинною медичною ланкою, із 

недержавними організаціями, що опікуються проблемами туберкульозу та ВІЛ-інфекцією; 

 розширення діяльності з профілактики та лікування мультирезистентного 

туберкульозу; 

 спрямування заходів на потреби осіб, що перебувають у контакті з хворими на 

туберкульоз, а також малозабезпечених і уразливих груп населення; 

 зміцнення загальної системи охорони здоров’я шляхом широкого залучення 

первинної медико-санітарної допомоги до виявлення, лікування та профілактики 

туберкульозу, підвищення її спроможності, зокрема:  

 виконання політики в галузі охорони здоров’я задля надання рівного доступу до 

якісної медичної допомоги для різних верств населення, розвитку кадрових ресурсів 

(навчання, наставництво, курація, інформаційна підтримка, мотивація), відповідне 

фінансування усіх етапів надання протитуберкульозних послуг та інформування фахівців і 

населення; 

 посилення інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, місцях 

довгострокового перебування дітей; 

 модернізація лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу; 



 

 підвищення ефективності та економічної рентабельності послуг з лікування 

респіраторних захворювань в рамках існуючої системи охорони здоров’я; 

 

 адаптація успішних підходів, що використовуються в інших галузях і секторах та 

посилення впливу на соціальні детермінанти здоров’я шляхом впровадження СТОП ТБ-

стратегії, запровадження підходу до надання медичної допомоги, що орієнтована на 

пацієнта, боротьбою з бідністю, підтримкою розвитку неурядових організацій, що працюють 

з уразливими групами населення, розробка політики з надання медичної допомоги особам із 

уразливих груп, бездомних осіб, біженців, національних меншин; 

 залучення усіх постачальників медичних послуг, зокрема;   

 широке запровадження міжнародних стандартів медичної допомоги хворим на 

туберкульоз серед постачальників медичних послуг державних, відомчих та приватних форм 

власності; 

 розширення можливостей осіб з туберкульозом та громад на основі партнерства, 

зокрема; 

 розробки та проведення політики адвокації, комунікації та соціальної мобілізації 

(захисту інтересів хворих на туберкульоз, інформування і спілкування, залучення 

суспільства); 

 сприяння участі громад у наданні допомоги хворим на туберкульоз, здійснені 

профілактики та зміцненні здоров’я; 

сприяння дотримання Хартії пацієнтів про медичну допомогу хворим на туберкульоз; 

 зміни знань, ставлення та поведінки стосовно туберкульозу у різних груп населення. 

VІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми 

Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання до 2018 року таких завдань: 

- зміцнення системи охорони здоров’я шляхом підвищення спроможності закладів 

первинної та вторинної медичної допомоги у напрямку протитуберкульозної 

допомоги. Інтеграції надання медичних послуг, перегляду та запровадження нових 

навчальних програм з туберкульозу в вищих навчальних закладах та закладах 

післядипломної освіти, підготовки плану розвитку кадрових ресурсів, запровадження 

механізмів використання стратегічної інформації через операційні дослідження та 

аналіз системи; 

- посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики 

туберкульозу для діагностики всіх випадків захворювання шляхом оптимізації 

кількості лабораторій І-ІІІ рівня, забезпечення функціонування центральної референт-

лабораторій, доукомплектування сучасним обладнанням, застосування швидких 

тестів для діагностики звичайного та мультирезистентного туберкульозу, навчання 

персоналу та забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень.  

- Підвищення доступу до діагностики, лікування та догляд через заходи з адвокації, 

комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) шляхом розробки та запровадження 

скоординованої національної стратегії АКСМ на національному та регіональному 

рівні, залучення організацій громадського суспільства до активної участі в протидії 

туберкульозу, адвокації та охоплення навчанням та підтримкою груп населення з 

обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської 

обізнаності, подолання проблеми пов’язаної зі стигматизацією суспільства щодо 

хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінації у системі охорони 

здоров’я; забезпечення належних умов для ефективної реалізації потенціалу та 

інституційного розвитку об’єднань громадян, які працюють у сфері туберкульозу; 

- Запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом у 

лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та 

проживання хворих на туберкульоз і зміцнення матеріально-технічної бази 

протитуберкульозних закладів; 

- Запровадження у сфері протитуберкульозної допомоги підходу до надання медичних 

послуг, що орієнтований на пацієнта, шляхом децентралізації надання медичної 

допомоги, надання соціальної підтримки та супроводу хворим; 



 

- Безперебійного забезпечення медичних закладів, що здійснюють лікування хворих на 

туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах, протитуберкульозними 

препаратами гарантованої якості з широким застосуванням препаратів із фіксованими 

дозами; 

- Підвищення якості контрольованого лікування через розгалужену мережу кабінетів 

контрольованого лікування в лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-

послуг, надання соціальної допомоги хворим та забезпечення їх супроводу під час 

амбулаторного лікування; 

- Посилення координації протитуберкульозної та служби протидії ВІЛ/СНІДу щодо 

виявлення випадків туберкульозу, своєчасного діагностування мульти-резистентного 

туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної 

інфекції для людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, забезпечення профілактики ВІЛ у 

протитуберкульозних закладах шляхом охоплення тестуванням на ВІЛ, 

запровадження послуг зі зниження шкоди та забезпечення доступу до 

антиретровірусного лікуванні ВІЛ-інфікованим особам, хворим на туберкульоз; 

- Посилення взаємодії та координації між Міністерством охорони здоров’я України, 

Державною пеніцентарною службою України, Міністерством соціальної політики 

України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і громадськими 

організаціями щодо своєчасної діагностики та лікування хворих на звичайний та 

мультирезистентний туберкульоз, що перебувають в місцях позбавлення волі, та 

організації контрольованого лікування хворим на активний туберкульоз, що 

звільнилися з місць позбавлення волі; 

- Розвитку паліативної та хоспісної медицини для хворих на туберкульоз у 

термінальній стадії захворювання; 

- Посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, роботи 

закладів охорони здоров’я на центральному та регіональному рівнях шляхом 

підготовки та навчання відповідних фахівців, удосконалення звітно-облікових форм 

та індикаторів ефективності роботи, забезпечення функціонування електронного 

реєстру хворих на туберкульоз; 

- Посилення спроможності керівної та менеджерської ланки програми шляхом 

навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях. 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу досягти цілей розвитку тисячоліття як складової 

національної довгострокової стратегії розвитку, а саме обмеження поширення ВІЛ-

інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденцій до скорочення їх масштабів, 

знизивши показники захворюваності та смертності від туберкульозу відповідно до 60,0 та 

10,0 випадків та 100 тис. населення.  

Реалізація Програми також дасть змогу: 

Зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків 

захворювання (на 5%);     

 Забезпечити виліковування 80% хворих з новими випадками туберкульозу; 

 Забезпечити 100% хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу 

повноцінним лікуванням; 

Покращити доступ до лікування уразливих груп шляхом впровадження ДОТС 

стратегії в усіх регіонах області; 

 Запровадити ефективну систему боротьби з туберкульозом у закладах пеніцентарної 

системи; 

 Знизити рівень смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ на 10% шляхом забезпечення 

мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтів з туберкульозом на 

ВІЛ-інфекцію; 

 Забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у 

тому числі покращити виявлення туберкульозу; 

 Покращити діагностику звичайного та мультирезистентного туберкульозу у закладах 

охорони здоров’я та пеніцентарної системи; 



 

 Змінити матеріально-технічне і кадрове забезпечення протитуберкульозної служби, в 

тому числі профільних кафедр та науково-дослідних інститутів; 

 Інтегрувати діяльність протитуберкульозної служби із діяльністю закладів первинної 

та вторинної ланок охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби, покращити 

взаємодію з зацікавленими сторонами, зокрема органами виконавчої влади (службами 

внутрішніх справ, виконання покарань, міграції, соціального захисту, ветеринарної служби 

тощо) щодо профілактики і виявлення туберкульозу; 

 Втілити державну систему моніторингу заходів протидії туберкульозу та забезпечити 

роботу державного електронного реєстру хворих на туберкульоз;  

 Здійснити соціальну мобілізацію щодо боротьби зі стигмою та дискримінацією, що 

пов’язані з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією, налагодити систему інформування про стан та 

успіхи боротьби з туберкульозом. 

VІІІ. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми. 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у обласному, 

міському та районному бюджетах, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Необхідний обсяг фінансування Програми, зокрема з обласного, міського та районного 

бюджетів, визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. 



 

ІХ. Завдання і заходи 

цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на  2017-2018 роки 

 

Найменування 

завдання  

Найменування 

показника  

Значення 

показника  

Найменування заходу  Відповідальні 

за виконання  

Джерела 

фінансування  

Прогнозований 

обсяг 

фінансування 

тис. грн..  

У тому числі за 

роками  

У
сь

о
го

  За роками 2017 2018 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Зміцнення системи 

охорони здоров’я в 

галузі протидії 

захворюванню на 

туберкульоз у тому 

числі 

хіміорезистентному  

Наявність розроблених 

програм протидії 

захворюванню на 

туберкульоз до 2018 року 

1 1  1.1.Розробити та затвердити 

цільову соціальну програму 

протидії захворюванню на 

туберкульоз із врахуванням 

особливостей епідемічної 

ситуації району, передбачивши 

виділення цільових асигнувань 

на їх реалізацію  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Кількість засідань (абс.)  2 1 1 1.2.Заслуховувати на постійній 

комісії Олевської міської ради з 

соціальних питань та у справах 

молоді хід виконання цільової 

соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз 

(далі Програма) 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Кількість засідань (абс.)  2 1 1 1.3.Заслуховувати на засіданнях 

виконкому Олевської міської 

ради інформацію про стан 

виконання Програми  

 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

2.Зміцнення 

кадрового потенціалу  

Інтеграція фтизіатричної 

служби із закладами 

первинної ланки медико-

санітарної допомоги 

(абс.) 

1 1  2.1.Розробити та впровадити 

механізм інтеграції 

фтизіатричної служби з 

Центром ПМСД Олевської 

міської ради  щодо 

профілактики раннього 

виявлення туберкульозу, 

лікування хворих на 

туберкульоз на амбулаторному 

етапі. 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Розробка та 

затвердження стратегії та 

плану розвитку 

1 1  2.3.Розробити та затвердити 

стратегію та план розвитку 

кадрового потенціалу 

Виконком 

Олевської міської 

ради (після 

    



 

кадрового потенціалу 

фтизіатричної служби 

ЦЛ 

фтизіатричної служби  отримання 

стратегії, 

затвердженої 

МОЗ України) 

Забезпеченість лікарями-

фтизіатрами та 

медичними сестрами 

закладів охорони 

здоров’я згідно з новими 

нормативами (%) 

100 100 100 2.4.Узгодити навантаження 

фахівців фтизіатричної служби 

відповідно до нових 

нормативно-правових актів 

щодо надання медичної 

допомоги  

Виконком 

Олевської міської 

ради (при 

отриманні нових 

нормативно-

правових актів) 

    

Забезпеченість лікарями-

лаборантами з середньою 

освітою закладу охорони 

здоров’я згідно з 

нормативами (%) 

100 100 100 2.5.Внести зміни у штатні 

нормативи 

протитуберкульозного кабінету 

та посадові інструкції фахівців 

відповідно до нових настанов  

Виконком 

Олевської міської 

ради (при 

отриманні нових 

настанов0 

    

 Кількість лікарів 

первинної ланки, які 

пройшли навчання з 

питань профілактики 

діагностики та лікування 

туберкульозу (%) 

100 100 100 2.6.Провести навчальні 

семінари для лікарів первинної 

ланки з питань профілактики, 

діагностики та лікування 

туберкульозу  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Кількість лікарів 

навчених веденню 

випадку 

мультирезистентного ТБ 

(абс.) 

2 1 1 2.7.Направити лікарів на 

тренінг з питань ведення 

випадку мультирезистентного 

туберкульозу 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Кількість психологів та 

соціальних працівників, 

які пройшли навчання з 

питань інтегрованої 

допомоги (абс.) 

10 5 5 2.8.Провести навчальні 

семінари для психологів та 

соціальних працівників з питань 

профілактики, діагностики та 

лікування туберкульозу  

Виконком 

Олевської міської 

ради, Олевський 

Центр СССДМ 

    

3.Розвиток 

матеріально-

технічної бази 

закладів охорони 

здоров’я, що надають 

послуги хворим на 

туберкульоз  

Кількість кабінетів 

охорони здоров’я, що 

надають послуги хворим 

на туберкульоз, які 

укомплектовані майном 

відповідно до «табеля 

оснащення» 

1 1 1 3.1.Укомплектувати 

протитуберкульозний кабінет, 

який надає послуги хворим на 

туберкульоз, відповідно до 

«табеля оснащення» 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

 Кількість 

протитуберкульозних 

кабінетів, які 

відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам 

1 1 1 3.2.Привести у відповідність до 

санітарних і будівельних норм 

протитуберкульозний кабінет, 

який надає допомогу хворим на 

туберкульоз  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

4.Посилити систему 

моніторингу та 

Кількість 

протитуберкульозних 

1 1  4.1.Забезпечити 

функціонування системи обліку 

Виконком 

Олевської міської 
    



 

оцінки заходів 

виконання Програми  

кабінетів, в яких 

функціонує система 

обліку та звітності щодо 

захворюваності на 

туберкульоз відповідно 

до міжнародних 

стандартів  

та звітності щодо 

захворюваності на туберкульоз 

відповідно до міжнародних 

стандартів  

ради 

Впровадження 

електронного реєстру 

хворих на туберкульоз  

1 1  4.2.Забезпечити впровадження 

електронного реєстру хворих на 

туберкульоз  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

5.Організація 

виявлення та 

діагностики 

туберкульозу  

Кількість лабораторій І 

рівня, які відповідають 

діючим стандартам та 

включені у систему 

контролю якості  

1 1 1 5.1.Забезпечити: 

-обладнанням лабораторію І 

рівня відповідно до наказу МОЗ 

України від 16.07.2008 року 

№388; 

-закупівлю витратних 

матеріалів; 

-обслуговування обладнання 

згідно з діючими стандартами  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

 Виявлення випадків 

захворюваності на 

туберкульоз методом 

мікроскопії мокротиння 

у мережі району (%) 

5,0 2,0 3,0 5.2.Забезпечити виявлення осіб, 

хворих на туберкульоз, за 

зверненням в лікувально-

профілактичний заклад за 

методом мікроскопії мазка 

мокротиння 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

Кількість хворих на 

туберкульоз, яким 

проведена діагностика 

методом мікроскопії 

мазка мокротиння та 

посіву на тверді поживні 

середовища (%) 

95 95 95 5.3.Забезпечити закупівлю 

обладнання та витратних 

матеріалів для діагностики 

туберкульозу методом 

мікроскопії мазка мокротиння 

та посіву на тверді поживні 

середовища  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Відсоток охоплення 

хворих на туберкульоз 

рентгенологічним 

обстеженням (%) 

100 100 100 5.4.Забезпечити діагностику та 

моніторинг ефективності 

лікування за допомогою 

рентгенологічного та інших 

методів обстеження шляхом 

закупівлі відповідного 

обладнання, рентгенівської 

плівки та реагентів  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

Відсоток дітей, які 

охоплені 

туберкулінодіагностикою 

(%) 

98 98 98 5.5.Забезпечити здійснення 

туберкулінодіагностики 

шляхом закупівлі туберкуліну 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

6.Лікування та Показник успішного 80 80 80 6.1.Забезпечити доступ до Виконком     



 

профілактика 

туберкульозу  

лікування (вилікуваних 

та лікування завершено) 

серед нових випадків 

легеневого туберкульозу 

(%) 

профілактики та лікування 

хворих на туберкульоз 1-3 

категорій за стандартними 

схемами шляхом достовірної 

заявки та розподілу 

протитуберкульозних 

препаратів І та ІІ ряду 

Олевської міської 

ради 

Відсоток осіб, які 

пройшли повний курс 

хіміопрофілактики 

ізоніазидом  

90 90 90      

Показник успішного 

лікування (вилікування 

та лікування завершено) 

серед нових випадків МБ 

ТБ, які розпочали 

лікування (%) 

55 45 55 

Відсоток охоплення 

хворих на туберкульоз 

потогенетичним 

лікуванням  

85 75 85 6.2.Забезпечити доступ хворих 

на туберкульоз до 

патогенетичного лікування  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Відсоток вилікуваних 

хворих 1,2,4 категорії за 

допомогою хірургічних 

методів від тих, яким 

було проведено 

оперативне втручання 

(%) 

85 80 85 6.3.Забезпечити доступ до 

хірургічного лікування хворих 

на легеневий і позалегеневий 

туберкульоз 1,2,4 категорій  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Відсоток хворих на 

туберкульоз 1-4 

категорій, які отримали 

контрольоване лікування 

на амбулаторному етапі 

(%) 

80 75 80 6.4.Забезпечити роботу кабінету 

контрольованого лікування 

хворих на туберкульоз 1-4 

категорій та надання ДОТ-

послуг на рівні первинної 

медико-санітарної допомоги 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

Показник перерваного 

лікування серед нових 

випадків легеневого 

туберкульозу (%) 

6 5 6 6.5.Сприяти формуванню в 

хворих прихильності до 

безперервного лікування на 

амбулаторному етапі лікування 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 

7.Протидія 

мультирезистентному 

туберкульозу з 

розширеною 

медикаментозною 

резистентністю  

Безперервний розподіл 

протитуберкульозних 

препаратів 

протитуберкульозному 

кабінеті з метою 

попередження 

мультирезистентного 

туберкульозу 

1 1 1 7.1.Попереджувати розвиток 

випадків мультирезистентного 

туберкульозу та туберкульозу з 

розширеною медикаментозною 

резистентнісю (далі – МР/РР 

ТБ) 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

Відсоток хворих на МР 80 70 80 7.2.Сформувати прихильність Виконком     



 

ТБ, що отримують 

соціальну допомогу (%) 

до лікування у хворих на МР/РР 

ТБ шляхом надання соціальної 

допомоги 

Олевської міської 

ради, районне 

Товариство 

Червоного 

Хреста України 

 Кількість хворих з 

новими випадками 

мультирезистентного 

туберкульозу, які 

розпочали лікування 

відповідно до 

затверджених систем та 

забезпечені 

протитуберкульозними 

препаратами ІІ ряду (%) 

90 85 90 7.3.Розширити доступ до 

ефективного  лікування хворих 

на МР ТБ шляхом розподілу 

необхідної кількості 

протитуберкульозних 

препаратів ІІ ряду відповідно до 

затверджених систем лікування 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Забезпечення 

препаратами для 

лікування побічних 

реакцій згідно з 

потребою (%) 

90 85 90 7.4.Здійснювати лікування 

побічних реакцій шляхом 

закупівлі в достатній кількості 

посимптомних препаратів  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Запровадження 

рекомендацій щодо 

хірургічного лікування 

1 1  7.5.Впровадити в роботу 

сучасні підходи щодо 

хірургічного лікування хворих 

на МР/ РР ТБ відповідно до 

надання рекомендацій  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Відсоток закладів 

первинної лікувально-

профілактичної 

допомоги, що 

відповідають вимогам 

інфекційного контролю 

(%) 

80 70 80 7.6.Забезпечити дотримання 

вимог інфекційного контролю 

щодо туберкульозу в закладах 

первинної лікувально-

профілактичної допомоги 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Захворюваність на 

туберкульоз медичних 

працівників (на 10 тис. 

медичних працівників) 

2,0 2,0 2,0       

 Кількість 

протитуберкульозних 

кабінетів, що забезпечені 

засобами 

індивідуального захисту 

органів дихання (абс.) 

1 1  7.7.Забезпечити 

протитуберкульозний кабінет 

дезінфекційною камерою та 

дезінфекційними засобами, 

бактерицидними УФО-

випромінювачами, установками 

для утилізації медичних 

відходів, засобами 

індивідуального захисту 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

Обсяг фінансування визначається 

у межах видатків міського 

бюджету 



 

працівників 

протитуберкульозного кабінету 

залежно від небезпеки робочого 

місця та пацієнтів, потенційних 

носіїв мікобактерій 

туберкульозу 

 Відсоток медичних 

працівників, які пройшли 

навчання з інфекційного 

контролю  

60 30 30 7.8.Організувати навчання з 

інфекційного контролю щодо 

ТБ на обласному рівні  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Проведення дослідження 

стійкості МБТ до 

протитуберкульозних 

препаратів  

1 1 1 7.9.Забезпечити удосконалення 

організації епіднагляду за 

хіміорезистентним ТБ, 

включити нагляд за стійкістю 

МБТ до протитуберкульозних 

препаратів другого ряду  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Налагодження системи 

надання соціально-

психологічної допомоги 

вразливим групам 

населення силами 

громадських організацій 

1 1 1 7.10.Залучати громадські 

організації до роботи з групами 

ризику щодо захворювання на 

туберкульоз  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

8.Реалізація спільних 

заходів протидії 

поєднаної патології 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекцій/СНІДу 

Наявність порядку 

координації та реалізації 

заходів щодо 

затвердженого Плану 

спільних заходів протидії 

ко-інфекції ТБ/ВІЛ (абс.) 

1 1  8.1.Роробити порядок 

координації та реалізації Плану 

спільних заходів щодо протидії 

ко-інфекції ТБ-ВІЛ на 2017-

2018 роки на районному рівні, 

включно з заходами з 

профілактики, діагностики, 

ведення випадку захворювання 

на ко-інфекцію 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Профілактичне лікування 

котримоксазолом 

відповідно до потреби 

100 90 100 8.2.Забезпечити доступ хворих 

на ТБ/ВІЛ до лікування 

опортуністичних інфекцій  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Відсоток хворих на 

ТБ/ВІЛ, які отримують 

АРТ (%) 

98 98 98 8.3.Забезпечити доступ хворих 

на ТБ/ВІЛ до антиретровірусної 

терапії  

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

 Відсоток хворих на 

туберкульоз 1-4 

категорій, що пройшли 

тестування на ВІЛ (%) 

98 98 98 8.4.Забезпечити проведення до 

та після тестового 

консультування і тестування на 

ВІЛ-інфекцію хворих на 

туберкульоз 

Виконком 

Олевської міської 

ради 

    

9.Створення 

сприятливого 

соціального 

Розроблення та 

затвердження районного 

плану заходів з 

1 1  9.1.Розробити та забезпечити 

впровадження районного плану 

заходів з інформування 

Виконком 

Олевської міської 

ради, Олевський 

    



 

середовища для 

подолання епідемії 

туберкульозу 

інформування населення 

щодо профілактики 

захворювання на 

туберкульоз  

населення щодо профілактики 

захворювання на туберкульоз 

Центр СССДМ 

Впровадження районного 

плану заходів з 

інформування населення 

щодо профілактики 

захворювання на 

туберкульоз  

1 1  9.2.Забезпечити видання та 

розповсюдження серед 

населення району 

інформаційних матеріалів та 

соціальної реклами щодо 

профілактики та лікування 

туберкульозу 

Виконком 

Олевської міської 

ради, Олевський 

Центр СССДМ 

    

 

Міський голова                                                                                                                         Омельчук О.В. 



 

                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 250 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про затвердження Переліку адміністративних  

послуг, що надаються через Центр надання  

адміністративних послуг Олевської міської ради 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», «Про Перелік документів дозвільного 

характеру», з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014р. № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», рішенням   

Олевської міської ради від 11.08.2017 року № 213 «Про утворення Центру 

надання адміністративних послуг Олевської міської ради та затвердження 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Олевської міської 

ради», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Олевської міської ради, згідно з додатком 

до цього рішення. 

2. Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття. 

3.  Керуючому справами виконавчого комітету міської ради довести дане  

рішення до відома суб’єктів, які визначені у додатку до нього. 

4. Загальному відділу Олевської міської ради забезпечити оприлюднення 

даного рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Центру 

надання адміністративних послуг. 

   

 

                  Міський голова                                            О.В.Омельчук 

 

 

          

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

          рішенням ХV серії 

         Олевської міської ради 

         від 12.09.2017 № 250 

 

Перелік 

адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради 

 

№ з/п            Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

 Відділ реєстрації  

 Реєстрація бізнесу:  

1. Державна реєстрація юридичної особи або 

фізичної особи, яка має намір стати 

підприємцем. 

Закон України 

«Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців»  

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

3. Державна реєстрація змін до установчих 

документів юридичної особи. 

4. Включення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

відомостей та громадських формувань про 

створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи або про його закриття. 

5. Державна реєстрація змін до відомостей про 

фізичну особу-підприємця, які містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

6. Видача юридичним особам дублікатів 

оригіналів їх установчих документів та змін до 

 



 

них. 

7. Державна реєстрація припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації, злиття, 

приєднання, поділу або перетворення. 

8. Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою-

підприємцем за її рішенням. 

 Реєстрація нерухомого майна  

9. Державна реєстрація: 

- права власності на нерухоме майно. 

- інших речових прав на нерухоме майно 

(крім державної реєстрації іпотеки нерухомого 

майна). 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

10. Скасування запису Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

11. Внесення змін до записів Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. 

12. Видача витягу, інформаційної довідки та 

виписки з Державного реєстру речових прав на  

нерухоме майно. 

 

 Реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

 

13. Реєстрація місця проживання особи. Закон України « Про 

свободу пересування 

та вільний вибір місця 

проживання» 

14. Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

15. Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання або місця перебування особи. 

16. Реєстрація місця перебування  особи. 

 Управління земельних відносин  

17. Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

Земельний кодекс 



 

ділянки комунальної власності  з метою 

передачі у власність. 

України, 

 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні», 

 

Закон України «Про 

землеустрій», 

 

Закон України «Про 

оренду землі» 

18. Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності  з метою 

передачі в постійне користування. 

19. Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності  з метою 

передачі в користування на умовах оренди 

20. Надання дозволу на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності  в натурі (на 

місцевості) . 

21. Затвердження проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі у власність. 

22. Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі в постійне 

користування. 

23. Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі в користування на 

умовах оренди. 

24. Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється. 

25. Затвердження технічної документації  щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної  

ділянки комунальної власності з метою передачі 

її у власність. 

 

26. Надання дозволу на зміну цільового 



 

призначення земельної ділянки комунальної 

власності або її частки 

27. Затвердження технічної документації  щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі 

її у власність. 

28. Надання згоди на поділ та об’єднання 

земельних ділянок комунальної власності. 

29. Надання дозволу на виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної 

власності. 

30. Затвердження експертної грошової оцінки 

земельної ділянки комунальної власності. 

31. Поновлення (продовження) договору оренди 

землі (договору оренди земельної ділянки, 

договору на право тимчасового користування 

землею). 

32. Внесення змін до договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки, договору 

на право тимчасового користування землею). 

33. Припинення права оренди земельної ділянки 

комунальної власності  або її частки у разі 

добровільної відмови орендаря. 

34. Надання згоди на передачу орендованої 

земельної ділянки комунальної власності  в 

суборенду. 

35. Встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною 

ділянкою (сервітуту). 

36. Видача викопіювань земельної ділянки.  

37. Звернення громадян щодо вирішення земельних 

спорів. 

 Управління містобудування, архітектури,  



 

будівництва та житлово-комунального 

господарства 

38. Видача будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 
39. Видача висновку про погодження документації 

із землеустрою. 

40. Надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки. 

41. Присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна. 

42. Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого 

майна.  

 

43. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової 

споруди для провадження підприємницької 

діяльності. 

 

44. Продовження строку дії паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності.  

Житловий кодекс 

 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

 

 

45. Перепланування або переобладнання житлових 

та нежитлових приміщень. 

46. Оформлення раніше виконаних перепланувань 

(реконструкцій без змін цільового призначення) 

житлових та нежитлових приміщень. 

47. Видача ордеру на проведення земляних робіт. 

48. Видача свідоцтв на право власності та їх 

дублікатів після оформлення приватизації 

житла. 

Житловий кодекс 

49. Видача ордеру на видалення зелених 

насаджень. 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

50. Видача (продовження дії, скасування) дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами. 

Закон України «Про 

рекламу» 



 

51. Взяття громадян на квартирний облік. Закон України «Про 

житловий фонд 

соціального 

призначення» 

52. Взяття на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Житловий кодекс 

Української РСР, 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

53. Внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 

54. Видача ордера на: жиле приміщення; жилу 

площу; на службове жиле приміщення. 

55. Видача довідки про перебування на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. 

56. Довідка про відсутність приватизації житлового 

фонду. 

57. Надання згоди на розміщення на території села, 

селища, міста місць чи об’єктів для зберігання 

та захоронення відходів, сфера екологічного 

впливу функціонування яких включає 

відповідну адміністративно-територіальну 

одиницю. 

Закон України «Про 

відходи», «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

58. Погодження проведення салютів, феєрверків, 

інших заходів з використанням вибухових 

речовин і піротехнічних засобів. 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні», «Про 

забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення» 

59. Встановлення (погодження) режиму роботи 

підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування. 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 



 

 Загальний відділ  

60. Копії рішень Олевської міської ради Закон України «Про 

звернення громадян», 

Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації» 

61. Копії рішень виконавчого комітету Олевської 

міської ради 

62. Звернення громадян щодо вирішення 

матеріально-побутових питань. 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

 Центр надання адміністративних послуг  

63. Видача довідок. Закон України «Про 

правовий режим 

території, що зазнала 

радіоактивного 

забруднення внаслідок 

ЧАЕС», 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям», Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» 

 

 Питання захисту прав дітей  

64. Надання висновків органу опіки і піклування Сімейний кодекс 

України, Закон 

України «Про охорону 

дитинства», Закон 

України «Про 

звернення громадян», 

Закон України «Про 

звернення громадян»  

65. Надання дозволів на вчинення правочинів  

66. Звернення громадян щодо захисту дітей 



 

 Органи виконавчої влади  

 Легалізація громадських об’єднань  

67. Реєстрація громадського об’єднання. Закон України «Про 

громадські 

об’єднання» 
68. Прийняття повідомлення про утворення 

громадського об’єднання. 

69. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про 

реєстрацію громадського об’єднання та/або 

статуту. 

70. Внесення до Реєстру громадських об’єднань 

відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об’єднання. 

71. Прийняття повідомлення про зміни до статуту 

громадського об’єднання, зміни у складі 

керівних органів громадського об’єднання, 

зміну особи (осіб), уповноваженої представляти 

громадське об’єднання, зміну 

місцезнаходження зареєстрованого 

громадського об’єднання. 

72. Прийняття повідомлення про зміну 

найменування громадського об’єднання, мети 

(цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої 

представляти громадське об’єднання, утворене 

шляхом прийняття повідомлення про 

утворення. 

73. Внесення до реєстру громадських об’єднань 

запису про рішення щодо саморозпуску або 

реорганізації громадського об’єднання, а також 

про припинення діяльності громадського 

об’єднання. 

 Державна міграційна служба  

74. Вклеювання до паспорта громадянина України 

фотокартки при досягненні громадянином 25- і 

45-річного віку. 

Постанова Верховної 

Ради України від 

26.06.1992р. № 2503-

ХІІ «Про затвердження 



 

положень про паспорт 

громадянина України 

та про паспорт 

громадянина України 

для виїзду за кордон» 

 Відділ в Олевському районі ГУ 

Держгеокадастру в Житомирській області  

 

75. Державна реєстрація земельної ділянки з 

видачею витягу з Державного земельного 

кадастру. 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр»,  

Земельний кодекс 

України 

76. Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку. 

77. Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу. 

78. Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних 

одиниць з видачею витягу. 

79. Державна реєстрація обмежень у використанні 

земель з видачею витягу. 

80. Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами, з видачею витягу. 

81. Виправлення технічної помилки у відомостях з 

Державного земельного кадастру, допущеної 

органом, що здійснює його ведення, з видачею 

витягу. 

82. Надання відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі: 

1) витягу з Державного земельного кадастру 



 

про: 

- землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

- обмеження у використанні земель 

- земельну ділянку 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію 

про землі (території) 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та 

іншої картографічної документації. 

83. Видача довідки про: 

1) наявність та розмір земельної частки (паю) 

2) наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність 

земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового 

призначення (використання). 

84. Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до Державного 

фонду документації із землеустрою. 

85. Видача довідки з державної статистичної 

звітності про наявність земель та розподіл їх за 

власниками земель, землекористувачами, 

угіддями.  

Закон України «Про 

землеустрій» 

86. Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про 

оцінку земель» 

 Олевський РС УДСНС України в 

Житомирській області 

 

87. Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки 

Кодекс цивільного 

захисту України 

 Управління Держпродспоживслужби в  



 

Олевському районі 

88. Експлуатаційний дозвіл операторам 

потужностей (об'єктів), що здійснюють в 

Україні діяльність з виробництва та/або обігу 

харчових продуктів, підконтрольних санітарній 

службі 

Закон України «Про 

забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення», 

Закон України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності»,  

Закон України «Про 

перелік документів 

дозвільного характеру 

у сфері господарської 

діяльності» 

89. Висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об'єктів, у тому числі 

військового та оборонного призначення 

90. Експлуатаційний дозвіл операторам 

потужностей (об'єктів), що здійснюють 

виробництво харчових продуктів, 

підконтрольних ветеринарній службі, та для 

агропродовольчих ринків 

91. Експлуатаційні дозволи для потужностей 

(об'єктів): з переробки неїстівних продуктів 

тваринного походження; з виробництва, 

змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів 

92. Дозвіл на проведення заходів із залученням 

тварин 

 ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП 

«Білокоровицький лісгосп», ДП «Олевський 

лісгосп» 

 

93. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання 

лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер,  

лісовий квиток) 

Закон України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності» 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 251 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про затвердження 

Положення про юридичний 

відділ міської ради 

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Олевської міської ради, 

керуючись ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про юридичний відділ міської ради згідно 

додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

  

  Міський голова               О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення ХV сесії 

Олевської міської ради 

від 12.09.2017 р. №251 

ПОЛОЖЕННЯ 
про юридичнийвідділОлевськоїміської ради 

1. Загальніположення 

1.1. ЮридичнийвідділОлевської міської ради (надалі - Відділ) є структурнимпідрозділом виконавчого 

апарату міської ради.  

1.2. Відділ підконтрольний і підзвітний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та 

міському голові, керуючому справами виконавчого комітету. 

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Відділ володіє та користується 

закріпленим майном в межах визначених чиним законодавством України.  

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами  України, постановами 

Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського 

голови, іншими нормативними актами та цим Положенням. 

З питань організації та методики ведення правової роботи відділ керується рекомендаціями  

Міністерства юстиції України. 

1.5. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників 

Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами 

оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових 

питань, канцелярським приладдям. 

ІІ. МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Метою Відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах 

повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

2.2. Основними завданнями Відділу є: організація правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших 

нормативних актів міською радою, виконавчими органами міської ради, їх керівниками та 

працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних  обов'язків, а також 

представництво прав та  інтересів Олевської міської ради, її виконавчих органів, міського голови в 

судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. 

3. Повноваження відділу 

  У межах своєї компетенції, відділ: 

3.1. Забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, 

подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань. 

Разом з відповідними структурними підрозділами міської ради узагальнює практику 

застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх 

на розгляд керівництва міської ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки 

проекту нормативного документа та внесення його в  установленому порядку до органу, 

уповноваженого приймати такі акти. 



 

3.2. Перевіряє відповідність чинному законодавству проектів нормативних документів, що подаються 

на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів 

або осіб, що їх заміщують. 

У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та, якщо внесені до 

нього відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмове зауваження  з 

пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення 

уповноваженим органом. 

3.3. Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових  актів, проводить 

експертизу проектів таких актів, розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, 

готує письмові зауваження до них. 

3.4. Проводить разом з іншими структурними підрозділами міської ради роботу по перегляду 

відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує 

пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність. 

3.5. Приймає участь у підготовці та укладенні договорів (контрактів), однією із сторін яких є 

Олевська міська рада та виконавчий комітет, надає правову оцінку їх проектам. 

3.6. З використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із 

законодавства,  доводить до виконавчих органів міської ради інформацію про зміни в нормативних 

актах і про нові акти; готує керівництву міської ради довідкові матеріали із законодавства, надає 

працівникам структурних підрозділів міської ради консультації з правових питань. 

3.7. Забезпечує правильнее застосування законодавства у структурних  підрозділах міської ради, 

інформує керівництво про необхідність вжиття заходів по скасуванню актів, прийнятих з 

порушенням законодавства. 

3.8. Спільно з відповідними структурними підрозділами міської ради сприяє своєчасному вжиттю 

заходів за протестами, поданнями та приписами прокуратури, рішеннями, постановами, ухвалами, 

окремими ухвалами судів, відповідними документами іншихправоохоронних і контролюючих 

органів. 

3.9.Розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих 

органів міської ради, вносить їх на розгляд керівництва. 

3.10.Представляє в установленному законодавством порядку інтереси міської ради та її  виконавчих 

органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. 

3.11.Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до 

комунальної власності міської ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення, що 

передбачені цільовою программою розвитку правової освіти населення міста. 

3.12.Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками 

структурних підрозділів міської ради у підвищенні їх правових знань. 

3.13.Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіямміської ради у здійсненні ними 

своїх повноважень. 

4. Відділ має право: 

4.1. Перевіряти додержання законності виконавчими органами міської ради та її структурними 

підрозділами, а також на підприємствах, установах, організаціях комунальної власності. 



 

4.2.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради та підпорядкованих їй 

установ, структурних підрозділів документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 

4.3.Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах у разі розгляду на них питань 

щодо практики застосуванняз аконодавства. 

4.4.Вимагати обґрунтування проектів нормативних документів, попереднього погодження проектів 

керівниками відповідних відділів, управлінь та служб, посилання на норми законодавчих актів.  

5. Структура відділу 

5.1. Відділ складається з трьох штатних одиниць. Очолює відділ начальник, який призначається і 

звільняється з посади міським головою. 

5.2. На посаду начальника відділом призначається особа з вищою юридичною освітою і досвідом 

роботи не менше 5 років за спеціальністю на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 

передбаченою законодавством України. 

5.3.Начальник відділу: 

 безпосередньо підпорядкований міському голові та керуючому справами; 

 здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених 

на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій; 

 забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників; 

 представляє інтереси міської ради та їївиконавчих органів в судах, а також в інших органах 

при розгляді правових питань або визначає з цією метою працівника відділу; 

 визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх 

кваліфікації; 

 візує рішенняв иконавчого комітету, міської ради та розпорядження міськогоголови; 

 приймає участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах, що мають відношення до 

практики застосуваннязаконодавства; 

 у випадку не відповідності чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших 

правових документів завідувач відділом, не візуючи проекти цих документів, подає 

відповідне зауваження з пропозиціями про законний порядок вирішення даних питань. 

Зауваження доповідаються і є обов’язковими для розгляду особою, яка підписує документ. 

Копії зауважень зберігаються у юридичному відділі; 

 приймає участь у прийомі громадян міським головою. 

5.4.У підпорядкуванні начальника Відділу перебувають працівники Відділу, які діють в межах 

повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються керуючим справами 

виконавчого апарату міської ради. 

5.5. Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або з кадрового резерву та 

звільняються з роботи розпорядженням міського голови. 

6. Заключні положення. 

6.1. Покладання на юридичний відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що 

не відносяться до правової роботи, не допускається. 



 

6.2. Відділ не є юридичною особою, в своїй роботі використовує бланк міської ради. 

6.3. Припинення діяльності чи ліквідація юридичного відділу здійснюється за рішенням міської ради 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.4. Зміни і доповнення до цьогоПоложення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету          Ю.Г. Русин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 252 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про  затвердження Положення  про оренду 

окремих конструктивних елементів благоустрою 

комунальної власності для надання послуг у  

сфері відпочинку і розваг на території Олевської 

міської ради 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та з метою збільшення 

надходження коштів до міського бюджету, створення сприятливих умов для 

розвитку та функціонування підприємництва, впорядкування надання послуг у 

сфері відпочинку і розваг в частині розміщення дитячих та інших розважальних 

атракціонів, циркових вистав та тимчасових споруд для здійснення сезонної або 

короткострокової підприємницької діяльності на території Олевської міської 

ради, 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. Затвердити Положення про оренду окремих конструктивних елементів 

благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері 

відпочинку і розваг на території  Олевської міської ради  (додаток 1). 

 

2. Затвердити Методику розрахунку вартості окремих конструктивних 

елементів благоустрою і розміру орендної плати за розміщення на них 

об’єктів з надання послуг у сфері відпочинку на території  Олевської 

міської ради (додаток 2). 

 

3. Затвердити Договір надання в оренду окремого конструктивного 

елементу благоустрою комунальної власності (додаток 3). 

 

 



 

4. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

відділу житлово-комунального господарства Олевської міської ради 

Торгонського О.І., контроль – на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери послуг. 

         

 

 

Міський голова                                                                          О.В.   Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 1 
ПОЛОЖЕННЯ 

про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності  

для надання послуг у сфері відпочинку  і розваг  на  території  Олевської міської ради 

1.Загальнi положення 

1.1. Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 

комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території міської 

ради (далі - Положення) розроблено на пiдставi Законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна",  "Про 

благоустрій населених пунктів". 

1.2.  При  сезонному або короткостроковому розміщенні атракціонів,  циркових 

вистав, пересувних тимчасових споруд та інших об’єктів з надання послуг у сфері 

відпочинку і розваг  у тимчасове користування суб'єктам підприємницької діяльності можуть 

надаватися, на умовах оренди, окремі конструктивні елементи благоустрою комунальної 

власності. 

1.3. Положення встановлює вимоги до організації надання послуг у сфері відпочинку 

та розваг з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, функціонально-

планувальних та історико-культурних чинників, визначає  порядок справляння орендної 

плати за окремі конструктивні елементи благоустрою та  ступінь відповідальності за 

недотримання передбачених вимог. 

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно 

від форми власності, а також фізичних осіб - підприємців, що здійснюють підприємницьку 

діяльність у сфері відпочинку і розваг на території міської ради. 

II. Визначення термінів 

2.1. Конструктивні елементи об’єктів благоустрою : 

- покриття  площ, вулиць,  алей, бульварів,  пішохідних зон та доріжок; 

- зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях;     

- малі архітектурні форми; 

- тимчасові споруди;          

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

2.2. Послуги у сфері відпочинку і розваг:  

- послуги прокату дитячих машинок, мотоциклів, електровеломобілів, "паровозиків"; 

- послуги прокату дитячих атракціонів, спортивно-розважальних автоматів, пересувних 

кінотеатрів; 

- послуги, які надаються при використанні тварин; 

- послуги цирків;  

- розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної або короткострокової 

підприємницької діяльності. 

2.3.  Дитячі атракціони: 

-  механізовані та немеханізовані стаціонарні, пересувні і мобільні катальні атракціони, у 

тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, 

автодроми, катапульти тощо; 

- атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі 

тощо);  



 

- водні, у тому числі гірки, спуски, кулі тощо;  

- спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;  

- обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки 

тощо. 

2.4.    Мала архітектурна форма (далі – Об’єкт) – невелика споруда декоративного, 

допоміжного чи іншого призначення (павільйони, навіси, вуличні лави, столи, обладнання 

дитячих ігрових майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, рекламні та 

інформаційні стенди, дошки, вивіски). 

2.5. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (далі – Об’єкт)    -  

одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням 

основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, 

будівель і споруд і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, висотою не 

вище 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу не більше 30кв.м. із закритим 

приміщенням для тимчасового перебування людей, або без нього.   

2.6. Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, 

встановленому чинним законодавством України. 

III. Умови оформлення оренди окремих конструктивних 

 елементів  благоустрою комунальної власності   

3.1. Орендодавцем окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення 

атракціонів, циркових вистав, пересувних тимчасових споруд та інших об’єктів  сфери 

відпочинку та розваг є  балансоутримувач, або власник  елементів благоустрою комунальної 

власності. 

3.2. Дозвіл надання в оренду  окремих конструктивних елементів благоустрою для 

надання послуг у сфері відпочинку і розваг (далі - Дозвіл) надається розпорядженням 

міського голови. 

3.3. Передача в оренду  окремих конструктивних елементів благоустрою для надання 

послуг у сфері відпочинку і розваг здійснюється після підписання Договору на право 

тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності на умовах оренди (додаток №3 до рішення міської ради) шляхом 

оформлення  акту прийому-передачі  окремого конструктивного елементу благоустрою.  

3.4. Місце розташування об'єктів для надання послуг у сфері відпочинку і розваг не 

повинно створювати будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на 

території міста. 

3.5. Усі об'єкти, що стосуються сфери відпочинку і розваг, повинні мати належний 

естетичний вигляд, архітектурно вписуватись в навколишнє середовище, відповідати 

вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки та 

пожежної безпеки. 

3.6. Передача в суборенду окремих конструктивних  елементів  благоустрою 

комунальної власності  не дозволяється. 

IV. Порядок отримання дозволу на надання 

 послуг  у сфері відпочинку і розваг 



 

4.1. Для отримання дозволу на надання послуг, визначених п. 1.2   Положення суб'єкт  

господарювання  подає в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) такі документи: 

- заяву на ім'я міського голови (форма заяви - додаток  до Положення); 

- копія витягу з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки (за наявності); 

- викопіювання з ситуаційного плану міської ради в масштабі М 1:2000, М 1:500 із 

зазначенням площі об’єкту та прилеглої території, місця розташування та схеми об’єкту з 

надання послуги у сфері відпочинку і розваг; 

- ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин); 

- довіреність про право представляти інтереси суб'єкта господарювання в органах місцевого 

самоврядування, оформлену в установленому законодавством порядку (у разі звернення 

уповноваженого представника) з копією чи оригіналу паспорту. 

4.2.  Зазначений перелік документів є вичерпним. 

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та 

документах, що додаються до неї. 

Заяви розглядаються в порядку їх чергового надходження згідно з реєстрацією. 

4.3. Відмова у наданні дозволу на надання послуг у сфері відпочинку і розваг, 

визначених даним Положенням, надається у разі неподання суб'єктом господарювання усіх 

необхідних документів, передбачених даним Положенням, а також у разі, якщо 

запропоноване суб'єктом господарювання місце розташування об'єкту для надання послуг у 

сфері відпочинку і розваг, використовується для інших потреб громадян міської ради.  

4.4. Адміністратор ЦНАП реєструє заяву та документи і передає до управління 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, яке 

розглядає заяву та документи та забезпечує підготовку проектів розпорядження та  рішення 

виконавчого комітету.  

4.5. Розпорядження про дозвіл на надання послуг у сфері відпочинку і розваг з 

проектом Договору заявник отримує в  центрі надання адміністративних послуг. Термін 

розгляду документів – до п’яти робочих  днів з дня реєстрації зазначеної заяви 

адміністратором ЦНАП. 

4.6. Для укладання Договору про оренду окремих конструктивних елементів 

благоустрою комунальної власності  для надання послуг у сфері відпочинку і розваг  суб'єкт  

господарювання  звертається до балансоутримувача, або власника. 

V. Визначення розмірів орендованої площі 

5.1. Для розміщення об’єкту з надання послуг в сфері відпочинку і розваг площа 

орендованого окремого конструктивного елемента благоустрою визначається, як сума площі 

горизонтальної проекції  об'єкта і площі прилеглої території, необхідної для обслуговування 

об’єкту.  

VІ.  Визначення розмірів орендної плати 



 

6.1. Орендна плата за оренду окремого конструктивного елемента благоустрою 

визначається відповідно до Методики розрахунку вартості окремих конструктивних 

елементів благоустрою і розміру орендної плати за розміщення на них об’єктів з надання 

послуг у сфері відпочинку на території  Олевської міської ради  (додаток №2 до рішення). 

6.2. Розрахункові ставки орендної плати щорічно на кожний наступний рік 

визначаються шляхом корегування розміру розрахункової ставки попереднього року на 

індекс інфляції за цей рік. 

6.3. Порядок внесення орендної плати визначається в договорі оренди. 

6.4. Орендна плата нараховується з моменту укладення договору оренди окремих 

конструктивних елементів благоустрою. 

6.5. За несвоєчасне внесення орендної плати орендар несе відповідальність згідно 

договору. 

VІІ. Умови  утримання місць для надання послуг у сфері відпочинку і розваг 

7.1. Особи, яким дозволяється надання послуг у сфері відпочинку і розваг, зобов'язані: 

7.1.1. забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення,  

встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття; 

7.1.2. забезпечити належне утримання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та 

інших видовищних заходах;  

7.1.3. забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених 

насаджень на наданій території; 

7.1.4. здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та 

інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених 

санітарними нормами. 

7.1.5. забезпечити недопущення пошкодження пішохідних доріжок, тротуарів, тощо 

та їх покриття.  

7.2. На об'єктах благоустрою забороняється: 

7.2.1. наклеювання оголошень та інформаційно-агітаційні плакатів, реклами, листівок, 

тощо у не визначених спеціально для цього місцях; 

7.2.2. самовільне підключення до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та 

господарсько-побутової каналізації; 

7.2.3. зведення та переобладнання будь-яких елементів благоустрою без погодження з 

балансоутримувачем; 

7.2.4. куріння тютюнових виробів на робочих місцях та на територіях, безпосередньо 

поряд з територіями дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та 

дозвілля. 

VIII. Контроль за дотриманням цього Положення  



 

та відповідальність за його порушення 

8.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд об'єктів з надання послуг 

у сфері відпочинку і розваг, порушення вимог техніки безпеки під час розташування 

(монтажу), експлуатації та демонтажу цих об'єктів, безпеку відвідувачів, дотримання 

санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки несе суб'єкт господарювання згідно 

із законодавством. 

8.2. Суб'єкт господарювання повинен своєчасно за свій рахунок усувати всі дефекти, 

що виникають в процесі експлуатації об'єктів з надання послуг у сфері відпочинку і розваг. 

8.3. Шкода, завдана при розміщенні об'єктів з надання послуг у сфері відпочинку і 

розваг внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у 

встановленому законодавством порядку. 

8.4. За порушення вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", 

Правил благоустрою , цього Положення винні особи несуть відповідальність, встановлену 

Кодексом України про адміністративні правопорушення.  

8.5. У разі, коли особи не виконують обов'язків, передбачених даним Положенням, 

відділ житлово-комунального господарства Олевської міської ради має право звернутися до 

виконавчого комітету з клопотанням про скасування Дозволу на надання послуг у сфері 

відпочинку  і розваг на визначеній території міської ради та дострокове припинення 

відповідного Договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 

власності. 

IX. Підстави та порядок здійснення демонтажу об’єктів благоустрою 
9.1. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності у зазначений у приписі термін 

ліквідував виявлені порушення цього Положення, останній письмово повідомляє про це 

Олевську  міську раду. 

9.2.   У разі невиконання у зазначений термін вимог припису про усунення виявлених 

порушень цього Порядку, Олевська міська рада самостійно, силами бригади з благоустрою, 

або  іншим суб’єктом господарювання за угодою з міською радою, здійснює демонтаж 

об’єкту благострою. Попередження власника про демонтаж  об’єкта здійснюється  за три дні, 

з подальшим оформленням акту та визначенням місця зберігання. 

9.3. У разі задоволення позову про примусовий демонтаж об’єктів благоустрою, 

демонтаж виконується відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу". 

9.4. Демонтажу підлягають: 

9.4.1. Самочинно встановлені об’єкти  благоустрою. 

9.4.2 Об’єкти благоустрою на розміщення яких закінчився термін дії дозволів, або 

термін дії договорів на оренду. 

 

 

 

 

Міський голова        Омельчук О.В. 

 

 

 



 

      

                                            Додаток 2 
МЕТОДИКА 

розрахунку вартості окремих конструктивних елементів благоустрою 

і розміру орендної плати за розміщення на них об’єктів з надання послуг 

в сфері відпочинку і розваг 

 
1. Методика розроблена з метою визначення розміру орендної плати за розміщення на 

окремих конструктивних елементах благоустрою, що є в комунальній власності, дитячих та інших 

розважальних атракціонів, циркових вистав, пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної 

або короткострокової підприємницької діяльності, інших об’єктів з надання послуг в сфері 

відпочинку і розваг на території Олевської міської ради. 

2. Оренда плата зараховується орендодавцеві і спрямовується:  

- 100 відсотків до міського бюджету;  

3. Оцінка вартості орендованого елемента визначається за формулою: 

Вп = Вб × S × Ві×Кд (1),  де  

Вп - вартість орендованого окремого конструктивного елементу благоустрою; 

Вб  - базова вартість одного квадратного метра відповідно до договору конструктивного елемента 

благоустрою; 

S - площа орендованого елемента; 

Ві - індекс виду конструктивного елемента. 

Кд- кількість днів протягом яких буде здійснюватись торгівля або надаватимуться послуги 

4. Значення коефіцієнтів Вб, S, Ві,Кд: 

4.1. Вб - визначається відповідно до нормативно-грошової оцінки земель міської ради.  

4.2. S - визначається відповідно до п.2 Положення  

4.3. Орендовані окремі конструктивні елементи поділяються на види та умови здійснення  їх 

експлуатації: 

 

№ Види конструктивних елементів та умови Індекс Ві 

1 Газони, парки, сквери, бульвари 1,2 

2 Асфальтовані, бетоновані  елементи 1,5 

3 Здійснення діяльності з 22-00 до 6-00 год. 1,5 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 

 

 



 

Додаток 3 

ДОГОВІР№______ 

надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності  

     від _____________ 20 __   року № __ 

           Олевська міська рада Житомирської області (ідентифікаційний код юридичної особи 

04343470), ЄДР 1 296 120 0000 000239, юридична адреса: Житомирська область,  м. Олевськ вул. 

Володимирська, буд. 2, в особі міського голови Омельчука Олега Васильовича, який діє на підставі 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про регулювання містобудівної документації»  в подальшому іменована Орендодавець з одного 

боку   та 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________(повна назва Орендаря) код ЄДРПОУ в 

подальшому іменований  Орендар в особі 

____________________________________________________________, що діє на підставі  

____________________________________________, з другої  сторони уклали даний      

(статут, довіреність тощо) договір про наступне (далі - Договір): 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1. Орендодавець  надає на підставі розпорядження голови міської ради 

_____________________________________________________________________________Орендар___

___________________________________________________________________ (підприємство, 

організація, установа, фізична особа – підприємець) 

приймає в строкове платне користування окремий конструктивний елемент об’єкту благоустрою для 

установки малої архітектурної форми або тимчасової споруди (далі – Об’єкт) для здійснення 

господарської діяльності,  згідно з Актом приймання  -  передачі . 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1. «Орендодавець» зобов'язується: 

2.1.1.Надати в оренду конструктивний елемент благоустрою _____________________ 

 площею____________ квадратних метрів, за адресою:______________________________, 

здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом Об’єкту з моменту підписання 

договору і до його закінчення. 

2.2. «Орендар» зобов'язується: 

2.2.1.Своєчасно та у повному обсязі сплачувати «Орендодавцю» вартість оренди окремих 

конструктивних елементів благоустрою . 

2.2.2.Встановлювати  Об'єкти для здійснення господарської діяльності відповідно до погодженої в 

установленому порядку схеми прив'язки, без пошкодження конструктивних елементів благоустрою 

та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при приєднанні конструкцій до електричної 

мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця їх 

розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкцій. 

2.2.3. Не порушувати  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою,  

Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833. 

2.2.5.У тижневий термін письмово повідомити «Орендодавця» про зміну юридичної адреси, поштової 

адреси, банківського рахунку, зміну назви ,зміну коду ЗКПО, реорганізацію. 

 



 

3.ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ 

3.1.Орендна плата вноситься орендарем  в день укладення договору у грошовій формі на рахунок 

31558280325818,  МФО 811039, УДКСУ в Олевському районі Житомирської області, код ЄДРПОУ 

04343470, одержувач – Олевська міська рада. 

 3.2 Ставка орендної плати формується на основі Методики розрахунку вартості окремих 

конструктивних елементів благоустрою і розміру орендної плати за розміщення на них об’єктів з 

надання послуг в сфері відпочинку і розваг (Додаток  2 до рішення міської ради). 

3.3.Базова вартість  одного квадратного метра становить _________грн.  Щоденний розмір  орендної 

плати становить _______ грн.  Місячний розмір орендної плати становить ________грн. 

3.4. У разі не внесення орендної плати у строк визначений  цим договором, справляється пеня в 

розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, доки 

прострочену суму не буде виплачено повністю. 

3.5. У разі введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель Олевської міської ради, 

внесення змін на підставі вимог діючого законодавства та рішень Олевської міської ради щодо зміни 

ставок орендної плати за користування окремими елементами благоустрою, а також внаслідок 

щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі, розмір оплати за договором змінюється 

«Орендодавцем» в односторонньому порядку. 

3.5. Розмір орендної оплати вважається зміненим «Орендодавцем» в односторонньому порядку на 

п’ятий день з наступного дня після направлення «Орендарю» про вказані зміни рекомендованим 

листом.  

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1.За невиконання умови щодо демонтажу об'єкту для здійснення підприємницької діяльності 

«Орендар» сплачує орендну плату за користування конструктивними елементами благоустрою за 

весь строк прострочення демонтажу в подвійному розмірі. 

4.2.За невиконання вимог пунктів 2.2.2, 2.2.4«Орендар» несе відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 

4.3.За невиконання не грошових зобов'язань за цим Договором, винна Сторона сплачує іншій Стороні 

штраф у розмірі подвійної суми орендної плати, встановленої пунктом 3.3 цього договора  відповідно 

до терміну оренди. 

4.4.Сплата штрафу та/або пені не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором. 

5.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1.Будь-які спори, претензії та вимоги, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього 

Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, у судовому 

порядку. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1.Відносини, що не врегульовані цим договором, регулюються нормами чинного 

законодавства України. 

 6.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами. 

 6.2. Договір складений у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу, видається по 

одному екземпляру для кожної із сторін. Копію договору «Орендар» зобов’язаний представити в 

Фінансовий відділ міської ради для обліку платника сервітутного використання протягом 3 днів з 

моменту його підписання.  

  Додатки до договору: 



 

- розпорядження голови Олевської міської ради про надання в оренду окремого 

конструктивного елементу від ___________ за №____; 
- витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; 

- план – схема земельної ділянки на підставі топо-геодезичних матеріалів у масштабі 1:500 

або 1:2000 із зазначенням місця розташування, розмірів та площі ділянки, та схема прив’язки 

тимчасової споруди, розроблені управлінням містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради. 

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ: 

з _______________ 20 ___ року до _______________ 20___ р.,  

 

 Реквізити сторін 

«Орендодавець» 

Олевська міська рада 

р/р 31558280325818 

код ЄДРПОУ  04343470 

МФО 811039 

УДКСУ 811039 

вул. Володимирська,2 

м. Олевськ 

Житомирська область 

Міський голова 

О.В. Омельчук 

_______________________ 

М.П. 

 «Орендар» 

___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 253 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про передачу в оперативне 

управління майна комунальної власності 

 

 З метою ефективного використання комунального майна Олевської 

об’єднаної територіальної громади, керуючись п. 5 ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 317, 319, 327 Цивільного кодексу 

України, ст.ст. 8, 133, 137 Господарського кодексу України, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська радаміська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати безкоштовно в оперативне управління та балансоутримання 

комунальній установі «Дошкільний навчальний заклад № 10 

«Струмочок» Олевської міської ради» майно комунальної власності, а 

саме: адмінприміщення Копищенської сільської ради, що розташоване за 

адресою: с. Копище,  вул. Партизанська 50 разом з земельною ділянкою, 

кадастровий номер 1824484801:02:005:0017, площею 0,3065 га. 

2. Доручити міському голові створити комісію по передачі майна, 

зазначеного в п. 1 даного рішення. 

3. Уповноважити завідувачку комунальною установою «Дитячий 

дошкільний заклад № 10 «Струмочок» Олевської міської ради» оформити 

земельну ділянку для реконструкції адмінприміщення Копищенської 

сільської ради під дитячий садочок в с.Копище, орієнтовною площею   

0,78 га . 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова                                       О. В. Омельчук 

 



 

                                                                                                                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 254 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про надання навчальних класів Жубровицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для навчання 

учнів Радовельської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна», пункту 10 «Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду державного майна», затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. №786 «Про Методику 

розрахунку орендної плати за  державне майно та пропорції її розподілу», 

розглянувши лист Олевської районної державної адміністрації від 29.08.2017 р. 

№164/1, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, та з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати 7 (сім) навчальних класів Жубровицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради для 

навчання учнів Радовельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу 

освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та взаємодії з 

громадськістю Олевської РДА на період з 01.09.2017 року по 15.11.2017 

року з оплатою оренди в розмірі 1 грн (відповідно до пункту 10 «Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна», 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. 

№786). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської радиз питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 255 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про передачу на баланс Олевської міської ради 

приміщення бібліотеки с. Зубковичі, яке 

знаходиться на балансі відділу культури 

Олевської міської ради 

 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист-звернення начальника відділу 

культури міської ради Кльоц І.В., враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Олевської міської ради від відділу культури 

Олевської міської ради приміщення бібліотеки, яке знаходиться за 

адресою: вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі, Олевський район, 

Житомирська область, так як дане приміщення не використовується за 

призначенням (Додаток 1). 

2. Акт приймання передачі додається. 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг.  

 

 

 

Міський голова                                                                 О. В. Омельчук 
 

 

 

 



 

Додаток 1  

    до рішення ХV сесії VІІІ скликання 

Олевської міської ради   від 12.09.2017 

року № 255 «Про передачу на баланс 

Олевської міської ради приміщення 

бібліотеки с. Зубковичі, яке знаходиться 

на  балансі відділу культури Олевської 

міської ради» 

 

 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва основних 

засобів та 

матеріалів 

Кількість 
Балансова 

вартість 
Знос 

Рік 

введення в 

експлуатаці

ю 

1 10310006 
Приміщення 

бібліотеки 
1 60145,00 52029,00 

1969 

       Всього 1  60145,00 52029,00 1969 
 

 

 

Заступник міського голови            О. В. Ніколайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

 Голова міської ради 

 __________ О. В. Омельчук 

 «__» _________ 2017 року 

 

АКТ прийому – передачі 
комунальної власності централізованої бібліотечної системи  Олевської міської 

ради  приміщення бібліотеки с. Зубковичі у комунальну власність  

Олевській міській раді 

 
м. Олевськ     ___ ________ 2017 року 

 

 Ми, комісія, на підставі сесії № скликання від 2017 року рішення № у складі голови 

комісії – заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, 

архітектури, будівництва та комунальної власності Ковбасюка В.В., юриста міської ради 

Зембри Є.Є., начальника управління економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Ковальчука О.Б., заступника міського голови з питань 

економічного розвитку, інвестицій та земельних питань Ніколайчука О.В., головного 

архітектора громади відділу містобудування, архітектури та будівництва Пятницького 

В.Б., склали цей акт прийому – передачі основних засобів та матеріалів комунальної 

власності відділу культури Олевської міської ради приміщення бібліотеки с.Зубковичі у 

комунальну власність Олевській міській раді. 

 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва основних 

засобів та матеріалів 
Кількість 

Балансова 

вартість 
Знос 

Рік 

введен

ня в 

експлу

атацію 

1 10310006 
Приміщення 

бібліотеки 
1 60145.00 52029.00 

1969 

    Всього 1  60145.00 52029.00 1969 
Голова комісії:                                                          __________  В.В. Ковбасюк 

заступник міського голови з  

питань житлово-комунального 

господарства, архітектури,  

будівництва та комунальної 

власності 

Члени комісії: 

Юрист Олевської міської ради                                        __________ Є.Є.Зембра 

  

Начальник управління економічного  

розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради                                                 _________ О.Б.Ковальчук 

                                                                      

Заступник міського голови 

з питань економічного розвитку,  

інвестицій та земельних питань                __________ О.В.Ніколайчук 

 

Головний архітектор громади 

відділ містобудування, архітектури  
та будівництва                                                         _________ В.Б. Пятницький 

 

Здав:                                                    __________ Л.В.Сібірьова 

 

 

Прийняв:                                                                ___________О.І. Торгонський 



 

                                                                                                                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 256 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про затвердження переліку 

нерухомого майна, яке може  

бути передане в оренду 

 

 

Заслухавши заступника міського голови Ніколайчука О.В., керуючись ч.5 

ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.2, ч.4 ст.7 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 143 

Конституції України, Положенням про оренду майна Олевської міської ради, 

затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.06.2017 року №157 та враховуючи рекомендації постійної конкурсної комісії 

з питань оренди, відчуження комунального майна та конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності та постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік майна комунальної власності, що може бути передане 

в оренду, додається. 

2. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті Олевської міської ради та місцевих засобах масової 

інформації. 

3. Виконавчому комітету Олевської міської ради провести незалежну 

експертну оцінку комунального майна, що може бути передане в оренду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 

 

 

 



 

Додаток  

                  до рішення ХV сесії скликання 

Олевської міської ради 

від 12.09.2017 року №256 «Про затвердження           

переліку нерухомого майна, яке може бути 

передане в оренду» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна комунальної власності Олевської міської ради, що потребує 

передачі в оренду 

 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

29,2 м
2 

Житомирська 

область, Олевський 

район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.14а 

 

2. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

20,3 м
2
 

Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.14б 

 

3. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

112,6 м
2
 

Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.10 

 

4. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

 

40,78 м
2
 

Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Кишин 

вул. Житомирська, 

буд. 55 

 

 

Заступник міського голови      О. В. Ніколайчук 



 

                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 257 

 

ХV сесія        VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської ради 

 

Відповідно до рішення п’ятнадцятої сесії Олевської міської ради від 

12.09.2017  року  №256 «Про затвердження переліку нерухомого майна, яке 

може бути передане в оренду», керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна Олевської 

міської ради, затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 13.06.2017 року №157«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», враховуючи висновки та 

рекомендації постійної конкурсної комісії з питань оренди, відчуження 

комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

щодо оголошення конкурсу на право оренди: 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 29,2 м
2
,об’єкт 

розташований за адресою: вул. Шевченка, будинок 14а, с. Жубровичі, 

Олевського району, Житомирської область;  

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 20,3 м
2
,об’єкт 

розташований за адресою: вул. Шевченка, будинок 12б, с. Жубровичі, 

Олевського район, Житомирської області; 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 112,6 м
2
, 

об’єкт розташований за адресою: вул. Шевченка, будинок 10, с. 

Жубровичі, Олевського район, Житомирської області; 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 40,78 м
2
 , 

об’єкт розташований за адресою: вул. Житомирська, будинок 55, 

с.Кишин, Олевського район, Житомирської області; 



 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 44,2 м.кв., 

об’єкт розташований за адресою: вул. Княгині Ольги, будинок 1, м. 

Олевськ, Житомирської області та враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності Олевської міської ради, з орендою ставкою, визначеною 

на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно Олевської міської 

ради, яке передається в оренду, затвердженою рішенням міської ради Х сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157«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», 

орендодавцями якого є Олевська міська рада: 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 29,2 м
2
, об’єкт 

розташований за адресою: вул. Шевченка, будинок 14а, с. Жубровичі, 

Олевського району, Житомирської області; 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 20,3 м
2
 об’єкт 

розташований за адресою: вул. Шевченка, будинок 12б, с. Жубровичі, 

Олевського район, Житомирської області; 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 112,6 м
2
 об’єкт 

розташований за адресою: вул. Шевченка, будинок 10, с. Жубровичі, 

Олевського район, Житомирської області; 

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 40,78 м
2
 об’єкт 

розташований за адресою: вул. Житомирська, будинок 55, с. Кишин, 

Олевського район, Житомирської області,  

- частини нежитлового приміщення загальною площею – 44,2 м.кв., об’єкт 

розташований за адресою: вул. Княгині Ольги, будинок 1, м. Олевськ,  

Житомирської області. 

2. Затвердити наступні умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської ради: 

- найбільший запропонований розмір орендної плати за використання 

нерухомого майна за цільовим призначенням порівняно із початковим розміром 

орендної ставки, який розрахований згідно Методики розрахунку орендної 

плати за майно Олевської міської ради, яке передається в оренду, затвердженою 

рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року 

№157 «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»; 

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки 

об‘єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс за виставленими 

рахунками відповідних засобів масової інформації; 

- рекомендований строк оренди об’єкту: 2 (два) роки 11 місяців з можливістю 

подальшого продовження;  

- страхування орендованого майна;  

- відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, вартості наданих 

послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по 

ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та 

внутрішньобудинкових мереж. Сплата за послуги проводиться на підставі 

договорів з постачальниками;  

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних 

норм, дотримання правил охорони праці;  

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;  

- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, зазначені у договорі оренди;  

- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонту 

орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на виконання 

поліпшень орендованого майна та не несе за собою обов’язки орендодавця 

стосовно компенсації вартості ремонту. Вартість поточного та/або капітального 

ремонту, здійсненого орендарем за власні кошти, в рахунок орендної плати не 

зараховується. Витрати орендаря на проведення поточного та/або капітального 

ремонтів відшкодуванню не підлягають; 

- своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у визначений 

термін. 

Для участі у конкурсі, учасник, у запечатанному конверті, завіреному на 

місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На 

конкурс», подає до міської ради наступні документи:  

1) Заяву про участь в конкурсі; 

2) Пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми прописом 

та цифрами;   

3) Повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

4) Відомості про претендента на участь у конкурсі:  

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:  

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної 

особи;  

- копії установчих документів (належним чином завірені);  

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі 

документів;  

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:  

- копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;  



 

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не 

більше, як за 30 днів до дня подачі документів;  

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта 

малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку; 

- повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

4. Зобов'язання (пропозиції), щодо виконання умов конкурсу. 

5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та 

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники 

конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані 

переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж 

засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді, щодо 

більшого розміру орендної плати (ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією, та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Володимирська, будинок 2, 2-й поверх, каб. 11. 

3. Виконавчому комітету міської ради провести незалежну експертну оцінку 

майна, що передається в оренду на умовах конкурсу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

міської ради Ніколайчука О.В. 

5. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному 

сайті  Олевської міської ради та місцевих засобах масової інформації («Зорі 

над Убортю», «Незалежна»). 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

                    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                         

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 258 

ХV сесія        VІІІ скликання 

 

від 12.09.2017 року  

 

Про затвердження звітів оцінки майна об’єктів  

комунальної власності нежитлових будівель 

 

 Розглянувши звіти про оцінку майна: 

- серія АЕ №000752 від 07.06.2017 року, об’єкта комунальної власності, 

вбудовані приміщення, що розташовані по вул. Княгині Ольги, 1, м. 

Олевськ, Житомирської області; 

-  серія АЕ №000772 від 20.07.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі сільського ради, що розташована по вул. Гагаріна, 

61к, с. Лопатичі, Олевського району,  Житомирської області; 

-  серія АЕ №000725 від 01.03.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі гаражів «Жубровицького міжшкільного навчально-

виробничого комбінату», що розташована по вул. Шевченка, 10, с. 

Жубровичі, Олевського району,  Житомирської області; 

- серія АЕ №000770 від 20.07.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі навчального корпусу «Жубровицького міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату», що розташована по вул. Шевченка, 

10, с. Жубровичі, Олевського району, Житомирської області; 

- серія АЕ №000778 від 01.08.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі сільської ради, що розташована по вул. Центральній, 

54, с. Юрово, Олевського району,  Житомирської області; 

- серія АЕ №000786 від 31.08.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі будинку культури, що розташовані по вул. Шевченка, 

14а, с. Жубровичі, Олевського району,  Житомирської області; 

- серія АЕ №000778 від 31.08.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі сільської ради, що розташована по вул. 

Житомирській, 55, с. Кишин, 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 №000752 від 07.06.2017 року, об’єкта комунальної власності 

вбудованих приміщень, що розташовані по вул. Княгині Ольги, 1, м. 

Олевськ, Житомирської області у сумі 251776 грн. 00 коп. (двісті 

п’ятдесят одна  тисяча сімсот сімдесят шість гривень 00 копійок) без 

урахування ПДВ; 

- серія АЕ №000772 від 20.07.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі сільського ради, що розташована по вул. Гагаріна, 

61к, с. Лопатичі, Олевського району, Житомирської у сумі 48826 грн. 00 

коп. (сорок вісім тисяч вісімсот двадцять шість гривень 00 копійок) без 

урахування ПДВ; 

- серія АЕ №000725 від 01.03.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі гаражів «Жубровицького міжшкільного навчально-

виробничого комбінату», що розташовані по вул. Шевченка, 10, с. 

Жубровичі, Олевського району,  Житомирської області у сумі 76376 грн. 

00коп. (сімсот шістдесят тисяч триста сімдесят шість гривень 00 копійок) 

без урахування ПДВ. 

- серія АЕ №000770 від 20.07.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі навчального корпусу «Жубровицького міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату», що розташований по вул. Шевченка, 

10, с. Жубровичі, Олевського району, Житомирської області у сумі 

110101 грн. 00 коп. (сто десять тисяч сто одна гривня 00 копійок) без 

урахування ПДВ. 

- серія АЕ №000778 від 01.08.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі сільської ради, що розташована по вул. Центральній, 

54, с. Юрово, Олевського району,  Житомирської області області у сумі 

203336 грн. 00 коп. (двісті три тисячі триста тридцять шість гривень 00 

копійок) без урахування ПДВ. 

- серія АЕ №000786 від 31.08.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі будинку культури, що розташована по вул. Шевченка, 

14а, с. Жубровичі, Олевського району,  Житомирської області у сумі 

37243 грн. 00 коп. (тридцять сім тисяч двісті сорок три гривні 00 копійок) 

без урахування ПДВ. 

- серія АЕ №000788 від 31.08.2017 року, об’єкта комунальної власності 

нежитлової будівлі сільської ради, що розташована по вул. 

Житомирській, 55, с. Кишин, Олевського району,  Житомирської області 

у сумі 61723грн. 00 коп. (шістдесят одна тисяча сімсот двадцять три 

гривні 00 копійок) без урахування ПДВ. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Ніколайчука О.В.  

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 



 

   

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                          

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 259 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про укладання типового договору  

Оренди нерухомого майна комунальної 

власності Олевської міської ради  

з переможцем конкурсу 

 

 Враховуючи протоколи засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 21.06.2017№2,  відповідно до п. 1 гл. 

58 Цивільного кодексу України, ч.5ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.5, ст.7 та част.7 ст.9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», рішення міської ради ІV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 14.03.2017 року  № 62 «Про перелік майна, що 

може бути передане в оренду» та рішення міської ради ІV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 14.03.2017 року №63 «Про оголошення 

конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради», 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.Надати дозвіл, згідно додатку, на укладання типового договору про передачу 

майна Олевської міської ради в оренду та укласти договір оренди нежитлового 

приміщення в установленому порядку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови О.В. Ніколайчука. 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 

http://cons.parus.ua/map/doc/07INECE292/Tsivilnii-kodeks-Ukrayini.html?a=B9TMG
http://cons.parus.ua/map/doc/07INECE292/Tsivilnii-kodeks-Ukrayini.html?a=B9TMG
http://cons.parus.ua/map/doc/07FUB1702F/Pro-mistseve-samovryaduvannya-v-Ukrayini.html?a=8M8HF
http://cons.parus.ua/map/doc/07KOT9A53C/Pro-orendu-derzhavnogo-ta-komunalnogo-maina.html?a=06WP3
http://cons.parus.ua/map/doc/07KOT9A53C/Pro-orendu-derzhavnogo-ta-komunalnogo-maina.html?a=06WPC
http://cons.parus.ua/map/doc/07KOT9A53C/Pro-orendu-derzhavnogo-ta-komunalnogo-maina.html?a=BFV2Y


 

 

Додаток 1  

до рішення  сесії Олевської міської ради 

від 2017року № 259 «Про передачу майна на конкурсі  

майна комунальної власності Олевської міської ради  

   з переможцем конкурсу» 
 

№  

п/п 

Повна назва орендаря Адреса та 

характери

стика 

об'єкта 

нерухомос

ті 

Призначен

ня, 

характерис

тика 

об'єкта 

оренди та  

орендована 

площа, м
2 

Початк

овий 

розмір 

орендно

ї плати, 

грн. 

Запропо

нований

перемож

цем 

конкурс

у розмір 

орендної

  

плати, 

грн./м
2 

Строк 

дії 

договор

у 

оренди 

Ухвалили 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балансоутримувач – Олевська міська рада 

1 Фізична особа-підприємець 

 

Ренкас 

Тетяна  

Гордіївна 

 

Житомирсь

ка область, 

Олевський 

район,  

с. Лопатичі 

вул. 

Гагаріна 

буд. 61к 

нежитлове

приміщенн

яплощею-

39,5м.кв. 

Використан

ня майна 

для 

торгівельної 

діяльності 

732 

гривні 

 39 

копійок 

(сімсот 

тридцять 

дві 

гривні 

тридцять 

дев’ять 

копійок) 

 

740 

гривень 

00 

копійок 

(сімсот 

сорок 

гривень 

нуль 

копійок) 

2 роки 

11 

місяців 

Переможе

ць 

конкурсу 

2  

Мидловець 

Юрій  

Федорович 

 

Житомирсь

ка область, 

Олевський 

район,  

с. 

Жубровичі 

вул. 

Шевченка, 

буд. 10 

нежитлове

приміщенн

яплощею-

52,5м.кв. 

Використан

ня майна,  

стоянка для 

автомобіля 

59 

гривень 

17 

копійок 

(п’ятдес

ят 

дев’ять  

гривень 

сімнадця

ть  

копійок) 

 

101 

гривня 

00 

копійок 

(сто одна 

гривня 

нуль 

копійок) 

2 роки 

11 

місяців 

Переможе

ць 

конкурсу 

3  

Клименко  

Віктор  

Миколайович 

 

Житомирсь

ка область, 

Олевський 

район,  

с. 

Жубровичі, 

вул. 

Шевченка, 

буд. 10, 

нежитлове 

приміщенн

я, площею-

56,2 м.кв. 

Використан

ня майна 

для 

виробничих 

 цілей 

316 

гривень 

 73 

копійки 

(триста 

шістнад

цять 

гривень 

сімдесят 

три 

копійки) 

 

350 

гривень 

00 

копійок 

(триста 

п’ятдеся

т 

гривень 

нуль 

копійок) 

2 роки 

11 

місяців 

Переможе

ць 

конкурсу 

4 Фізична особа-підприємець 

 

Житомирсь

ка область, 

Використан

ня майна 

752 

гривні 

800 

гривень 

2 роки 

11 

Переможе

ць 



 

 

Ренкас 

Надія  

Костянтинівна 

 

Олевський 

район,  

с. Юрово, 

вул. 

Центральн

а, буд. 54, 

нежитлове 

приміщенн

я, площею-

40,6м.кв. 

для 

торгівельної 

діяльності 

77 

копійок 

(сімсот 

п’ятдеся

т дві 

гривні 

сімдесят 

сім  

копійок) 

 

00 

копійок 

(вісімсот 

гривень 

нуль 

копійок) 

місяців конкурсу 

 

Заступник міського голови                                                 О.В. Ніколайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 260 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про внесення змін до рішення 

восьмої сесії Олевської міської ради від 

12.05.2017 року  № 127 «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, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до назви комунального підприємства, а саме: 

перейменувати комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне 

бюро» Олевської районної ради на комунальне підприємство 

«Архітектурно-планувальне бюро» Олевської міської ради. 

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Архітектурно-

планувальне бюро» Олевської міської ради та викласти Статут у новій 

редакції та зареєструвати зміни. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 

 



 

 

    

УКРАЇНА 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 261 

ХV сесія           VІІІ скликання  
 

від 12.09.2017 року 

 

Про продовження дії договору 

оренди  нежитлового приміщення за  

адресою: вул.Свято-Воздвиженська, 2а 

в м. Олевськ 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. 

щодо розгляду клопотання приватного підприємця  Твержияна В.В. про 

відчуження або продовження дії договору оренди нежитлового приміщення – 

½  павільйону, розміщене на 1-2 поверхах будівлі за адресою: вул Свято-

Воздвиженська, 2а, м. Олевськ, Житомирської області, керуючись ст. 60  

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

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити дію договору оренди нежитлового приміщення – ½  

павільйону, розміщеного на 1-2 поверхах будівлі за адресою: вул Свято-

Воздвиженська, 2а, м. Олевськ, Житомирської області з приватним 

підприємцем Твержияном Віктором Вододимировичем, з 01.10.2017 року 

по 01.09.2020 року, шляхом укладання додаткової угоди. 

 

2. Директору комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Олевської міської ради» 

(Хоречко Л.В.) укласти додаткову угоду з ПП Твержияном В.В. на 

продовження договору оренди від 01.11.2014 року № 1 нежитлового 

приміщення – ½ павільйону, розміщене на 1-2 поверхах будівлі за 

адресою: вул Свято-Воздвиженська, 2а, м. Олевськ, Житомирської 

області та подати на затвердження міському голові. 

 

3. Начальнику управління економіки (Ковальчук О.Б.) укласти угоду з 

суб’єктом господарювання, що має відповідну ліцензію, на проведення 

незалежної експертної оцінки нерухомого майна, визначеного в п. 1 

даного рішення. 



 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 262 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року 

 

Про найменування 

вулиці в с. Кам'янка 

Олевської ОТГ 

 

 У зв'язку зі створенням в с. Кам'янка Олевської об’єднаної 

територіальної громади нової вулиці, розглянувши звернення в. о. старости 

Корнійчука О.В. та мешканців с. Кам'янка, керуючись ст. ст. 26, 37, 73 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти назву новій вулиці в с. Кам'янка –  вулиця Незалежності. 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради направити листи з даним 

рішенням до Олевського відділення «Укртелекому», «Укрпошти», 

Олевської ЦЛ, Олевського відділення поліції Коростенського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській 

області, районного ДСНС, Олевського відділу ведення Державного 

реєстру виборців. 

3. В.о. старости с. Кам'янка Корнійчуку О.В. здійснити організаційні заходи 

щодо встановлення адресних табличок. 

4. Контроль за виконанням даного 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 

сфериослуг. 
 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 



 

 

         
                 

УКРАЇНА 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                                

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 263 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

             Розглянувши заяви громадян:  

- Єпіфанович Валентини Василівни, проживає в м. Олевськ по пров. 

Шкільному, 20 про внесення змін до рішення ХІV сесії VІІ скликання 

№ 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 індивідуальних гаражів»; 

- Горпиніча Анатолія Пилиповича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Матросова, 19 про внесення змін до рішення дев’ятої сесії VІІ 

скликання Руднє-Бистрянської сільської ради № 138 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у 

власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд»; 

- ФОП Дубченка Євгенія Євгенійовича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Співдружності, 26 про внесення змін до рішення ХІV сесії VІІ 

скликання № 216 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з метою передачі в оренду для 

обслуговування будівель торгівлі»; 

- ТОВ Багатопрофільна фірма «Альфа» ЛТД, зареєстрованої за адресою: 

м. Олевськ, вул. Герцена, 19 про внесення змін до рішення десятої сесії 

ради ХХІV скликання від 26 жовтня 2004 року; 

- Дудка Віктора Миколайовича, проживає в м.Олевськ по вул. Ковпака 

31/2 про внесення змін до рішення  Х сесії VІІІ скликання № 173 «Про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 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»; 

- Дрогальчук Ольги Василівни, проживає в м. Олевськ по вул. Олени 

Теліги, 29 про внесення змін до рішення ХІІІ сесія VІІІ скликання 

№231 «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 особистого селянського господарства, для 

ведення садівництва»; 

- Корнійчук Наталії  Яківни, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської 

Республіки, 108 про внесення змін до рішення ХІІІ сесія VІІІ скликання 

№  231 «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 особистого селянського господарства, для 

ведення садівництва», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у Додаток до рішення ХІV сесії VII скликання від 07 

жовтня 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 індивідуальних гаражів», у пункті 13. 

розділах: «Орієнтовна площа» та «Для ведення садівництва» цифри 

«0,07»змінити на цифри «0,05». 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

імя, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Орієнтовна       

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання  

жилого 

будинку, 

га 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

будівниц

тва та  

обслуго 

вуванняг

аража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Єпіфанович 

Валентина 

Василівна 

м.Олевськ, 

пров. 

Шкільний,20 

м. Олевськ,  

 пров. Шкільний,20 

0,05         - 0,05          - 

2. Внести зміни до рішення дев’ятої сесії VІІ скликання від 04 листопада 

2016 року Руднє-Бистрянської сільської ради № 138  «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у 

власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого 



 

 

будинку, господарських будівель і споруд», у назві рішення та далі по 

тексту слова «встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» замінити на слова «відведення земельної ділянки». 

3. Внести зміни до рішення ХІV сесії VІІ скликання від 07 жовтня 2016 

року №216 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення з метою передачі в оренду для обслуговування будівель 

торгівлі», шляхом викладення пункту 1. частини «ВИРІШИЛА» в 

наступній редакції: «ВИРІШИЛА: 1. Надати дозвіл громадянину 

Дубченко Євгенію Євгенійовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (згідно класифікації 

видів цільового призначення земель, код 03.03.07), за адресою: 

м.Олевськ, вул Олевської республіки, 116-Е». 

4.  Внести зміни до рішення десятої сесії ради ХХІV скликання від 26 

жовтня 2004 року, а саме:  

а) у пункті 3.12 слова «вул. Герцена, 11» замінити на слова «вул. 

Герцена, 13-д»; 

 б) доповнити  пункт 3.12   наступними словами: «Надати дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код КВПЦЗ 

12.11) з метою  передачі в користування на умовах оренди, орієнтовною 

площею 0,1790 га розташованої за адресою м.Олевськ, вул.Герцена, 13-

д». 

5. Внести зміни у рішення Х сесії VІІІ скликання від 13.06.2017 року 

№173  «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної 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», 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. 

6. Внести зміни у додаток до рішення ХІІІ сесія VІІІ скликання від 

11.08.2017 року № 231  «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 особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва» у пункті 1 розділу «Адреса 

земельної ділянки» слова «вул. Робітнича, 6» замінити на слова «пров. 

Робітничий,4 »: 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище 

ім'я  

 по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнт

овна 

площа 

га 

Для 

76ндиві

ду ін і 

обслуго

вування 

жилого 

будинк

у га. 

Для 

ведення 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

ведення 

особист

о го 

селянсь

кого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівн

ицтва 

76ндив

іду 

індивід 

індивід

гаража

, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Дрогальчук 

Ольга 

Василівна 

м. Олевськ , 

вул. Олени Теліги, 

29 

м. Олевськ,  

пров. Робітничий, 4,  

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

7. Внести зміни у Додаток до рішення ХІІІ сесія VІІІ скликання від 

11.08.2017 року № 231 «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 особистого селянського господарства, 

для ведення садівництва» у пункті 2 розділу «Адреса земельної ділянки» 

слова «вул. Робітнича, 4» замінити на слова «пров. Робітничий, 2»: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвищеім

’я по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнт

овна 

площа 

га 

Для 

76ндив

іду ін і 

обслуг

овуван

ня 

жилого 

будинк

у га. 

Для 

веденн

я 

садівн

ицтва,  

га 

 

Для 

веденн

я 

особис

то го 

селянс

ького 

господ 

царств

а га 

Для 

будівн

ицтва 

76нди

віду 

індиві

д 

індиві

дгара

жа, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

2 Корнійчук 

Наталія 

Яківна 

м. Олевськ, 

вул. Олевської 

Республіки, 

108 

м. Олевськ,  

пров. Робітничий, 

2 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова         О.В. Омельчук 



 

 

                              
 УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 264 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

              Розглянувши заяви  Чорної Оксани Михайлівни, проживає в м. 

Олевськ по вул. Промисловій, 51, Харченка Миколи Андрійовича, проживає 

в м.Олевськ по вул. Ціолковського,1-а про надання дозволу на виготовлення 

експортно-грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського  

несільськогосподарського призначення, які надані 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 експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення Чорній О.М.   

площею 0,0190 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07) за адресою: 

м. Олевськ, вул. Промислова, 51-А, кадастровий номер: 

1824455100:01:037:03:23. 

2. Надати дозвіл на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення Харченку М.А. 

площею 0,0319 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07) за адресою: 

м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 12, кадастровий номер: 

1824455100:01:028:0017. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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



 

 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 265 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12 вересня 2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі в постійне 

користування для будівництва та  обслуговування 

будівель закладів освіти та на розроблення проекту 

землеустрою з метою зміни цільового  

призначення земельної ділянки 

 

     Розглянувши заяву Олевського дошкільного навчального закладу №10 

«Струмочок», зареєстрованого за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська, 36/2 про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для  

передачі її у постійне користування та щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні, розташована 

за адресою: с. Копище, вул. Партизанська, 50, 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.Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ №10 «СТРУМОЧОК» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності  для будівництва та  

обслуговування будівель закладів освіти (Код 03.02 за КВЦПЗ), орієнтовною 

площею 0,78 га,  яка розташована в с. Копище, по вул. Партизанській, 50. 

2. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ  ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ №10 «СТРУМОЧОК» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією на розроблення проекту землеустрою 

земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 



 

 

1824484801:02:005:0017, з метою зміни її цільового призначення з коду 

КВЦПЗ 03.01. – для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування на код КВЦПЗ 03.02. –  для 

будівництва та  обслуговування будівель закладів освіти, площею 0, 3065 га,  

яка розташована в с. Копище, по вул. Партизанська, 50. 

3. ОЛЕВСЬКОМУ  ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ №10 

«СТРУМОЧОК» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

погоджений у встановленому законодавством порядку в місячний термін 

подати на затвердження чергової сесії. 

4. ОЛЕВСЬКОМУ  ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ №10 

«СТРУМОЧОК» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою зміни цільового призначення погоджений у встановленому 

законодавством порядку в місячний термін подати на затвердження чергової 

сесії. 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                   



 

 

 
УКРАЇНА 

  ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 266 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про затвердження звіту 

про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяви Рудницької Лілії Василівни, проживає в 

с.Варварівка по вул. Садова, 38,  Саковця Володимира Петровича, проживає 

в м. Олевськ по вул. Горького, 18,  Стужука Юрія Степановича, проживає в 

м. Олевськ по вул. Суворова, 4, керуючись ст. 128 Земельного Кодексу 

України, 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 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 4628 кв. м., що 

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

Київська, 54, кадастровий номер: 1824455100:02:004:0019, з метою 

продажу (викупу).  

Згідно звіту  вартість земельної ділянки складає 179093 грн. (без ПДВ) 

(сто сімдесят дев’ять  тисяч дев’яносто три грн. (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 38,70 грн. (без ПДВ), яка 

надана в користування на умовах оренди Рудницькій Лілії Василівні для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

Встановити ціну за якою буде продано земельну ділянку комунальної 

власності несільськогосподасрвтого призначення площею 4628 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованою за 

адресою: м. Олевськ, вул. Київська, 54, кадастровий номер 

1824455100:02:004:0019, в розмірі 199004 грн. 00 коп. (сто дев’яносто 

девять тисяч чотири грн.. 00 коп) без ПДВ) з вартістю за 1 кв. м. 

земельної ділянки 43 грн. 00 коп (без ПДВ). 

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 1500 кв. м., що 



 

 

розташована за адресою: м. Олевськ, ІІІ пров. Московський, 9, 

кадастровий номер: 1824455100:02:002:0019 з метою продажу (викупу). 

Згідно звіту  вартість земельної ділянки складає 64695 грн. (без ПДВ) 

(шістдесят чотири тисячі шістсот дев’яносто пять грн. (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 43,13 грн. (без ПДВ), яка 

надана в користування на умовах оренди Сковцю Володимиру Петровичу 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.14 за 

КВЦПЗ). 

 Встановити ціну, за якою буде продано земельну ділянку 

комунальної власності несільськогосподасрвтого призначення площею 

1500 кв.м. для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. ІІІ пров. 

Московський 9, кадастровий номер 1824455100:01:005:0065, в розмірі 

64695 грн. 00 коп. (шістдесят чотири тисячі шістсот дев’яносто пять грн. 

(без ПДВ)). з вартістю за 1 кв. м. земельної ділянки 43 грн. 13 коп (без 

ПДВ). 

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 5172 кв. м., що 

розташована за адресою: м. Олевськ, вул. Герцена, 17, кадастровий 

номер: 1824455100:01:005:0065 з метою продажу (викупу). 

Згідно звіту  вартість земельної ділянки складає 135817 грн. (без 

ПДВ) (сто тридцять п’ять тисяч вісімсот сімнадцять грн. (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 26,26 грн. (без ПДВ), 

яка надана в користування на умовах оренди Стужуку Юрію Степановичу 

для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

 Встановити ціну, за якою буде продано земельну ділянку комунальної 

власності несільськогосподасрвтого призначення площею 5172 кв.м. для 

для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, розташованою за адресою: м. Олевськ, вул. Герцена, 17, 

кадастровий номер 1824455100:01:005:0065, в розмірі 222396 грн. 00 коп. 

(двісті двадцять дві тисячі триста девянсото шість грн. (без ПДВ)).  

З вартістю за 1 кв. м. земельної ділянки 43 грн. 00 коп (без ПДВ). 

4. Доручити міському голові у місячний термін укласти та нотаріально 

посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки комунальної 

власності несільського сподарського призначення площею 4628 кв. м. за 

адресою м. Олевськ, що розташована за адресою: вул. Київська, 54, 

кадастровий номер: 1824455100:02:004:0019. 

5.  Доручити міському голові у місячний термін укласти та нотаріально 

посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки комунальної 

власності несільського сподарського призначення площею1500 кв. м., що 

розташована за адресою: м. Олевськ, ІІІ пров. Московський, 9, 

кадастровий номер: 1824455100:02:002:0019. 



 

 

6. Доручити міському голові у місячний термін укласти та нотаріально 

посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки комунальної 

власності несільського сподарського призначення площею 5172 кв.м. для 

для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, розташованою за адресою: м. Олевськ, вул. Герцена, 17, 

кадастровий номер 1824455100:01:005:0065. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     

УКРАЇНА 

                                       ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 267 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою посвідчення 

права постійного користування для будівництва 

та обслуговування будівель закладів культурно- 

просвітницького обслуговування  

 

  Відповідно до ст.ст. 12, 92, 122, 186 п.14, 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. Надати дозвіл ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 

договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості)  з метою посвідчення права постійного користування для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування (Код 03.05 за КВЦПЗ), орієнтовною 

площею 0.1815 га, яка розташована в с.Рудня-Озерянська  по вул. Миру, 1. 

2. ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  погоджену у встановленому законодавством порядку 

подати на затвердження чергової сесії міської ради.  

3. 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 



 

 

 

                            

                                                          УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 268 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

 

Розглянувши заяву Луговець Наталії Василівни, проживає за адресою: 

с. Зубковичі, вул. Житомирська, 50, 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 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) за 

адресою: с. Варварівка, вул. Лесі Українки,90-а, площею 0,0114 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 1824486202:05:001:0007, 

терміном на 5 (п’ять) років між міською радою та Луговець Наталією 

Василівною. 

2.  Встановити річну орендну плату в розмірі 12% від її нормативно-

грошової оцінки. 

3. 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  

 

 

 

 



 

 

                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 269 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 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 постійне користування 

для будівництва та обслуговування  

інших будівель громадської забудови 

 

 

       Розглянувши заяву комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа» зареєстрованої за адресою: м. Олевськ, вул.Свято-

Миколаївська, 10 про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

передачі у постійне користування для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: м. Олевськ, вул. 

Промислова, буд. 8-а, 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. Надати дозвіл КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа», на 

договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, замовити 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для отримання її в постійне користування для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ). 

орієнтовною площею 1,5450 га, яка розташована в м. Олевськ по вул. 

Промисловій, буд. 8-а. 



 

 

2. КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» виготовлену технічну 

документацію із землеустрою в місячний термін подати на розгляд на 

затвердження чергової сесії міської ради.  

3. 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 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       

                                                             
УКРАЇНА 

                     ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 270 

ХV сесія        VІІІ скликання 

 

від 12.09.2017 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, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів 
 

    Розглянувши заяви громадян: 

- Стафейчука Івана Івановича,  проживає в с. Сущани, вул. Шевченка, 

34; 

- Козачка Петра Володимировича, проживає в с. Будки, вул. Миру, 49; 

- Скумін Валентини Олексіївни, проживає в м. Олевськ, вул. 

Фарзаводська, 10, кв.1;   

- Хлань Людмили Петрівни, проживає в м. Олевськ, вул. Фарзаводська, 

10, кв.2; 

- Талаха Миколи Васильовича, проживає в с. Андріївка, вул Лесі 

Українки, 29; 

- Баланович Людмили Миколаївни, проживає в м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 6 кв. 33; 

- Соколюк Анжели Володимирівни,  проживає в м. Олевськ, вул. 

Олевської Республіки, 68 А; 

- Петровича Петра Петровича, проживає в м. Олевськ, вул. Павленка, 14; 

- Дубровець Ольги Олександрівни, проживає в м. Олевськ, вул. 40 років 

Перемоги, 10 кв. 9; 

- Козловець Тетяни Андріївни, проживає в м. Олевськ, вул. Богдана 

Хмельницького, 62; 



 

 

- Симончук Марини Петрівни, проживає в с. Андріївка, вул. Лесі 

Українки, 18; 

- Ткач Віри Адамівни, проживає в с. Тепениця, вул. Левчука, 69; 

- Бочковського Анатолія Адамовича, проживає в м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 21/2; 

- Ковальчука Сергія Володимировича, проживає в м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 21/1; 

- Тимощука Василя Антоновича, проживає в с. Зольня, вул. Набережна, 

36; 

- Дубіка Олега Борисовича, проживає в м. Харків, вул. Воробйова, 9 

кв.12 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, 

для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних  гаражів, 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 

індивідуальних гаражів.              

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 ХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.09.2017 року № 270  «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, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів 

 

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,та для 

будівництва  індивідуальних гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель 

і  споруд, га 

Для 

ведення 

садівницт

ва,  

га 

 

Для 

ведене 

особист

ого 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

 

Для 

будівни

цтва 

індивіду 

індивід 

гаража, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Стафейчук Іван 

Іванович 

с. Сущани, 

 вул. Шевчнка, 34 

с. Сущани,  

вул. Гагаріна 

0,2600 0,2500 - 0,0100 - 

2 Козачок Петро 

Володимирович 

с. Будки,  

вул. Миру, 49 

с. Будки, 

 вул. Миру, 49 

0,7000 0,2500 - 0,4500 - 

3 Скумін Валентина 

Олексіївна 

 

Хлань Людмила 

Петрівна 

м. Олевськ, вул. 

Фарзаводська, 10, 

кв.1 

м. Олевськ, вул. 

Фарзаводська, 10, 

кв.2 

м. Олевськ, вул. 

Фарзаводська, 10 

0,1419 0,1000 0,0419 - - 

4 Талах Микола 

Васильович 

с. Андріївка, вул. 

Лесі Українки, 29 

с. Андріївка, 

 вул. Лесі Українки, 29 

0,5600 0,2500 - 0,3100 - 

5 Баланович 

Людмила 

Миколаївна 

м. Олевськ,  

вул. Володимирська, 

6, кв.33 

м. Олевськ, 

 вул. Гетьмана 

Виговського, гараж №2 

0,00312 - - - 0,00312 

6 Соколюк Анжела 

Володимирівна 

м. Олевськ, 

 вул. Олевської 

Республіки, 68 А 

м. Олевськ,  

вул. Олевської 

Республіки, 68 А 

0,1000 0,1000 - - - 

7 Петрович Петро 

Петрович 

м. Олевськ, вул. 

Павленка, 14 

м. Олевськ, вул. Павленка, 

14 

0,1042 0,1000 0,0042 - - 

8 Дубровець Ольга 

Олександрівна 

м. Олевськ, вул. 40 

років Перемоги, 10 

кв.9 

м. Олевськ, пров. Житній, 

12 

0,1500 0,1000 0,0500 - - 



 

 

9 Козловець Тетяна 

Андріївна 

м. Олевськ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, 62 

м. Олевськ, вул. Богдана 

Хмельницького, 62 

0,1300 0,1000 0,0300 - - 

10 Симончук Марина 

Петрівна 

с. Андріївка, вул. 

Лесі Українки, 18 

с. Андріївка, вул. Лесі 

Українки, 18 

0,6700 0,2500 - 0,4200 - 

11 Ткач Віра 

Адамівна 

с. Тепениця, вул. 

Левчука, 69 

с. Тепениця, вул. Левчука, 

69 

0,4600 0,2500 - 0,2100 - 

12 Бочковський 

Анатолій Іванович 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 21/2 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 21/2 

0,1000 0,1000 - - - 

13 Ковальчук Сергій 

Володимирович 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 21/1 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 21/1 

0,1000 0,1000 - - - 

14 Тимощук Василь 

Антонович 

с. Зольня вул. 

Набережна, 36 

с. Зольня вул. Набережна, 

36 

0,6100 0,2500 - 0,3600 - 

15 Дубік Олег 

Борисович 

м. Харків, вул. 

Воробйова, 9 кв.12 

м. Олевськ, вул. 

Покальчука, 12 

0,1900 0,1000 0,0900 - - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
         Україна                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 271 

 

ХV сесія        VІІІ скликання 

 

від 12.09.2017 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), 

ведення особистого селянського господарства 

та ведення садівництва 

 

         Розглянувши заяви громадян: Мельник Ольги Василівни, проживає в с. 

Лопатичі по вул. Гагаріна, 90,  Макарчук Лариси Георгіївни, проживає в м. 

Олевськ по вул. Лісовій, 17, Ткачук Тетяни Іванівни, проживає в с. Кам’янка 

по вул. Центральній, 48 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 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), 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),  ведення особистого селянського 

господарства та для ведення садівництва. 

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 ХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 12.09.2017 року  № 271   «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 

 

 

Загаль

на 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вуванн

я 

жилого 

будинк

у 

господа

рських 

будівел

ь  і 

споруд 

га 

Для 

веденн

я 

особист

ого 

селянс

ького 

господа

рства     

га 

Для 

веденн

я 

індивід

уально

го 

садівни

цтва 

 га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

ального 

гаража,  

га  
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 Мельник Ольга 

Василівна 

с. Лопатичі, вул. 

Гагаріна, 90 

с. Лопатичі, вул. 

Гагаріна, 90 

0,473

0 

0,250

0 

0,223

0 

- - 1824485301:03:021:0003 

1824485301:03:021:0004 

2 Макарчук Лариса 

Георгіївна 

м. Олевськ, вул. 

Лісова, 17 

м. Олевськ, вул. 

Лісова, 17 

0,130

0 

0,100

0 

- 0,030

0 

- 1824455100:01:008:0021 

1824455100:01:008:0022 

3 Ткачук Тетяна 

Іванівна 

с. Кам’янка, 

Центральна, 48 

с. Кам’янка, 

Центральна, 48 

0,587

8 

0,250

0 

0,337

8 

- - 1824483601:05:015:0017 

1824483601:05:015:0018 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                               

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 272 

 

ХV сесія        VІІІ скликання 

 

від 12.09.2017 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, 

особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви: 

- Безушка Олександра Валентиновича, проживає в м. Миколаїв по вул. 

Рекордній, 69; 

-    Козачка Мартина Марковича, проживає в м. Олевськ по  вул. 

Олевській, 7; 

- Шмата Петра Трохимовича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Інтернаціональній, 24 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), для 

ведення садівництва, особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 8, 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 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, особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів. 

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 ХV сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 12.09.2017 № 272  «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для ведення садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів»  

 

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 індивідуальних гаражів 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування  

жилого 

будинку, 

господар

ських 

будівель 

і споруд 

(присади

бна 

ділянка) 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва  

індивіду

альних 

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Безушко Олександр 

Валентинович 

м. Миколаїв,  

вул. Рекордна, 69 

с. Рудня-Озерянська, 

вул. Миру, 27 

0,2500 0,2500 - - - 

2 Козачок Мартин 

Маркович 

м. Олевськ, вул. Олевська, 

7 

м. Олевськ,  

вул. Олевська 

0,1000 - 0,1000 - - 

3 Шмат Петро 

Трохимович 

м. Олевськ, вул. 

Інтернаціональна, 24 

м. Олевськ,  

бульв. Воїнів Афганців, 

гараж 

0,0060 - - - 0,0060 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 



 

 

  

                                                         
УКРАЇНА 

       ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 273 

 

ХV сесія        VІІІ скликання 

 

від 12 вересня 2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

 

Розглянувши заяви громадян:  

- Козловця Віктора Володимировича, проживає в с. Варварівка по вул. 

Заводській, 1 А; 

- Жеребило Світлани Миколаївни, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 16; 

- Залізка Віктора Олександровича, проживає в м. Олевськ по вул. Олени 

Пчілки, 49 про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись  

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

20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 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, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  



 

 

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

земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Додаток 
до рішення ХV сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 12.09.2017 року № 273 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).»  

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку

, 

господа

рських 

будівель 

і споруд,  

га  

Для 

веде

не 

саді

вни

цтва

,     

га 

Для 

особисто

го 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуаль

ного 

гараж

а, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Козловець 

Віктор 

Володимирови

ч 

с. Варварівка, 

вул. Заводська, 

1 А 

с. Варварівка, 

вул. Заводська, 

1 А 

0,1200 0,1200 - -  

- 

1824486202:05:006:0027 

 

2 Жеребило 

Світлана 

Миколаївна 

м. Олевськ, 

вул. 

Володимирськ

а, 16 

м. Олевськ, 

пров. 

Молодіжний, 8 

0,0915 0,0915 - - - 1824455100:01:018:0056 

3 Залізко Віктор 

Олександрович 

м. Олевськ, 

вул. Олени 

Пчілки, 49 

м. Олевськ, ІІ 

пров. Зимовий, 

2 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:005:0067 

 
 

Начальник управління земельних відносин                    Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 274 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою                                                                       

щодо відведення земельних ділянок,                                                                               

які перебувають в приватній власності                                                                              

з метою зміни цільового призначення  

для будівництва і обслуговування будівель  

торгівлі. 

        Розглянувши заяву Кочин Віти Іванівни, проживає в смт. Новоозерянка 

по вул. Юрія Креця, 10 кв.16, Мирончука Петра Петровича, проживає в с. 

Лопатичі по вул. Ковальчука, 5, надані документи, керуючись ст. 12, 20, 92, 

93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141,186 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянки Кочин Віти Іванівни, 

загальною площею 0,0158 га, кадастровий номер 1824456000:05:002:0004, з 

метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 02.01. – Для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 03.07 – Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в смт. Новоозерянка по 

вул. Космонавтів, 3. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина Мирончука Петра Петровича, 

загальною площею 0,0904 га, кадастровий номер 1824455100:01:028:0126, з 

метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 02.01.- Для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 03.07 – Для будівництва та 



 

 

обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в м. Олевськ по вул. 

Свято-Миколаївська, 32. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  275                                                                                          

XV сесія                   VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі з метою передачі в користування 

 на умовах оренди 

 

             Розглянувши  заяви Червенюк Ольги Миколаївни, проживає в м. 

Новоград-Волинський по вул. Шевченка, 41/1, кв.137, Чижевича Валерія 

Вікторовича, проживає по вул. Бондаренка, 20, кв. 1 в м. Новоселиця 

Чернівецька обл.,  керуючись ст. 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»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. № 677 

«Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.  Надати дозвіл Червенюк Ользі Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) за адресою: с. Зольня, вул. 

Набережна, 17-а, орієнтовною площею 0,0129 га.  

2. Надати дозвіл Чижевичу Валерію Вікторовичу  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) за адресою: с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 39-а,  орієнтовною площею 0,665 га. 

3. Червенюк Ользі Миколаївні та Чижевичу Валерію Вікторовичу  

звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проектів із землеустрою. 



 

 

4. Червенюк Ользі Миколаївні та Чижевичу Валерію Вікторовичу  проекти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради на 

затвердження. 

5. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               
                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 276 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та для ведення садівництва 

 

    Розглянувши заяви Гаврилюка Володимира Григоровича, проживає в с. 

Кишин по вул. Урожайній, 5, Нікітіної Людмили Адамівни, проживає в м. 

Олевськ по вул. Свято-Миколаївській, 44 про вилучення земельної ділянки, 

Дубік Наталії Петрівни, проживає в м. Олевськ по вул. 40 років Перемоги, 4 

кв.5, Шейка Миколи Олексійовича, проживає в с. Варварівка по вул. Лесі 

Українки, 88/5  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) та для ведення 

садівництва, 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 самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

  ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у Гаврилюка Володимира Григоровича земельну ділянку надану 

рішенням  Виконавчого комітету Олевської селищної ради народних 

депутатів від 1 лютого 1994 року №6, площею 0,12 га по вулиці Степовій, 14; 

2. Вилучити у Нікітіної Людмили Адамівни земельну ділянку надану 

рішенням  виконавчого комітету Олевської селищної ради народних 



 

 

депутатів від 14 листопада 1995 року №142, площею 0,12 га по вулиці 

Щасливій, 26 (вул. Щаслива, 2, згідно зміни нумерації). 

2. Надати дозвіл Дубік Наталії Петрівні, Шейку Миколі Олексійовичу, 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) та для ведення садівництва. 

3. Дубік Наталії Петрівні, Шейку Миколі Олексійовичу  звернутися до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів 

із землеустрою. 

4. Дубік Наталії Петрівні, Шейку Миколі Олексійовичу проект землеустрою 

погоджений в установленому законом порядку, в місячний термін  подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

5. 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 ХV сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 12.09.2017 № 276  «Про 

вилучення земельної ділянки та надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі безоплатно у власність, для 

будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва » 

  

 

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) та для ведення 

садівництва. 
 

 

 

 

№ 

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  

гаража, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дубік Наталія 

Петрівна 

м. Олевськ , вул. 40 років 

Перемоги, 4 кв.5 

м. Олевськ,  

вул. Степова, 14 

0,1200 0,1000 0,02 - - 

2 Шейко Микола 

Олексійович 

с. Варварівка, вул.Лесі 

Українки, 88/5 

м. Олевськ, 

вул. Щаслива, 2 

0,1000 0,1000 - - - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 277 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

в користування на умовах оренди для  

розміщення та експлуатації основних,  

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

  

             Розглянувши заяву ТОВ «Олевська сільгосптехніка», зареєстроване в 

м. Олевськ по вул. Покальчука, 15,  керуючись ст.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», Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2004р. № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл ТОВ «Олевська сільгосптехніка», на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ),  орієнтовною 

площею 4,9631 га за адресою: м. Олевськ, вул. Покальчука, 15. 

2. Надати дозвіл ТОВ «Олевська сільгосптехніка» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ),  орієнтовною 

площею 0,0651 га за адресою: м. Олевськ, вул. Олексія Береста, 44. 



 

 

3. ТОВ «Олевська сільгосптехніка» звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

 

4. ТОВ «Олевська сільгосптехніка» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі в користування на умовах оренди 

погоджений у встановленому законодавством порядку в місячний термін 

подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

5.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 278 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою державної реєстрації права  

комунальної власності для іншого 

історико-культурного призначення 

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки комунальної власності з метою 

державної реєстрації права комунальної власності, яка розташована за 

адресою: м. Олевськ, вул. Першотравнева, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою державної реєстрації 

права комунальної власності для іншого історико-культурного призначення 

(код КВПЦЗ 08.03), загальною площею 0,0450 га, кадастровий номер: 

1824455100:01:013:0051, яка розташована за адресою: м. Олевськ, вул. 

Першотравнева. 

2. Зареєструвати право комунальної власності для іншого історико-

культурного призначення (код КВПЦЗ 08.03) відповідно до чинного 

законодавства.  

3.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  Біленець Н. І. та на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова       О.В. Омельчук 



 

 

                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 279 

ХV сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.09.2017 року  

 

Про організацію харчування учнів 

пільгових категорій, які проживають 

у 4 зоні радіоактивного забруднення та 

встановлення вартості дітодня 

 

Відповідно до ст. 25, 26Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», керуючись Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», на виконання спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови 

Міністерства охорони здоров’я України та Державного санітарного лікаря 

України від 02.03.2004 № 28 «Про заходи щодо забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів», міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Встановити вартість дітодня з 01 вересня 2017 року в розмірі 20 грн. 

2. Здійснювати харчування учнів: дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей учасників АТО, дітей 

воїнів - афганців в загальноосвітніх навчальних закладах, розміщених в 

населених пунктах, що були віднесені до IV категорії забруднення від 

аварії на ЧАЕС, за кошти місцевого бюджету, передбачених  в 

кошторисі відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради:  

1) організувати харчування у всіх навчальних закладах;  

2) при організації харчування учнів у навчальних закладах 

забезпечити: 

 суворе дотримання технологічних та санітарно-гігієнічних 

вимог до організації харчування дітей; 

 забезпечення епідеміологічного благополуччя;  

 дотримання бюджетно-фінансової дисципліни при 



 

 

організації харчування дітей; 

 сприяння залученню позабюджетних коштів та поліпшенню 

якості шкільного харчування. 

3) забезпечити постійний контроль за організацією гарячого 

харчування учнів, зокрема учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей-

інвалідів, дітей учасників АТО, дітей воїнів-афганців; 

4) організувати роботу по створенню умов для харчування учнів, 

які відвідують групи продовженого дня; 

5) удосконалити у навчальних закладах інформаційно-

просвітницьку роботу серед батьків з питань правильної організації 

повноцінного та якісного харчування дитини в школі, як одного з 

основних критеріїв гармонійного фізичного розвитку.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти,культури, молоді, фізкультури і спорту, 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.  

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 


