
 
 

                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 581 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про затвердження  

звіту про виконання міського  

бюджету за І квартал 2018 року 

  

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України 

та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська 

рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за  І квартал 2018 

року (додається) по доходах в сумі 57 035 803,00 грн., по видатках – 

52 028 342,33 грн., по фінансуванню – (-)5 007 462,03 грн., у тому числі: 

по загальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 55 267 026,62 грн.; 

видатки у сумі 50 657 368,23 грн.; 

фінансування у сумі – 4 609 658,39 грн.  

 

по спеціальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 1 768 777,74 грн.; 

видатки у сумі 1 370 974,10 грн.; 

фінансування у сумі – 397 803,64 грн.  

 

 

 

Міський голова                                                             О.В.Омельчук 

 

 

 

 

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls


 
 

Звіт про виконання міського 

бюджету  за І квартал 2018 року 

 

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська 

рада  інформує про виконання міського бюджету  І квартал 2018 року  за 

доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 57 035,8 тис. 

грн. та видатками – 52 028,3 тис. грн., в тому числі: загальний фонд міського 

бюджету виконано за доходами в сумі 55 267,0  тис. грн., за видатками – 

50 657,4 тис. грн.; спеціальний фонд за доходами в сумі 1 768,8 тис.грн., за 

видатками – 1 370,9 тис. грн., із них доходи загального фонду міського 

бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 

115,32 відсотків (план 15 758,2 тис. грн., факт 18 171,6 тис. грн.).  
Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал 2018 року виконано 

на 87,67 відсотків, /план 57 785,0 тис. грн., факт 50 657,4 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 32 327,0 тис. грн. при плані 35 197,2 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 1 327,8 тис. грн. при плані 1 552,2  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  1 894,2 тис. грн. при плані  2 238,1  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 376,4 тис. грн. при 

плані 484,9 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  3 885,4 тис. грн. при плані  

4 476,6  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  9 239,6 тис. грн. при плані  11 740,5  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  1 103,8 тис. 

грн. при плані 1 267,7 тис. грн.; 

- по економічній діяльності (утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури) касові видатки склали  315,6 тис. грн. при плані 

499,8 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

та резервний фонд)  касові видатки склали 44,3 тис. грн. при плані 54,7 тис. 

грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 143,3 тис. грн. при 

плані 273,3 тис. грн.  

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.04.2018 

року відсутня. 

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 
 



Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року 

              
              

Найменування   Загальний фонд   Спеціальний фонд   Разом    

  затвердже

но  

міською 

радою на 

звітний рік 

з 

урахуванн

ям 

змін**** 
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но 
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на звітний 
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урахуванн
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внесених 
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но за 

звітний 

період  
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виконан

ня 

затвердже

но  
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звітний рік 

з 

урахуванн

ям 

змін**** 

затвердже

но 

розписом 

на звітний 

період з 

урахуванн

ям 

внесених 

змін  
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но за 

звітний 

період  
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ня 
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но  

міською 

радою на 

звітний рік 

з 
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ям 
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но 

розписом 

на звітний 

період з 

урахуванн

ям 

внесених 

змін  

виконано

за 

звітний 

період  

процент 

виконан

ня 

              

              

1  3 4 6  7 8 10  12 13 15  

Доходи              

Податкові 

надходження: 

100000

00 

63 879 

000,00 

15 519 

786,00 

17 791 

864,39 

114,64 -  16 

084,39 

 63 879 

000,00 

15 519 

786,00 

17 807 

948,78 

114,74 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на 

збільшення ринкової 

вартості 

110000

00 

36 544 

700,00 

9 134 

697,00 

9 382 

240,54 

102,71 -  -  36 544 

700,00 

9 134 

697,00 

9 382 

240,54 
102,71 

Податок  та збір на 

доходи фізичних осіб 

110100

00 

36 542 

200,00 

9 134 

697,00 

9 381 

818,54 

102,71 -  -  36 542 

200,00 

9 134 

697,00 

9 381 

818,54 
102,71 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної 

плати 

110101

00 

33 969 

700,00 

8 492 

424,00 

8 698 

476,80 

102,43 -  -  33 969 

700,00 

8 492 

424,00 

8 698 

476,80 
102,43 



Податок на доходи 

фізичних осіб з 

грошового 

забезпечення, 

грошових винагород 

та інших виплат, 

одержаних 

військовослужбовцям

и та особами рядового 

і начальницького 

складу, що 

сплачується 

податковими 

агентами 

110102

00 

1 681 

900,00 

420 474,00 412 

507,77 

98,11 -  -  1 681 

900,00 

420 474,00 412 507,77 98,11 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із доходів 

платника податку 

інших ніж заробітна 

плата 

110104

00 

253 600,00 63 399,00 145 

693,00 

229,80 -  -  253 600,00 63 399,00 145 693,00 229,80 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

фізичними особами за 

результатами річного 

декларування 

110105

00 

634 000,00 158 400,00 123 

959,45 

78,26 -  -  634 000,00 158 400,00 123 959,45 78,26 

Податок на доходи 

фізичних осіб від 

оподаткування 

пенсійних виплат або 

щомісячного 

довічного грошового 

утримання, що 

сплачується 

(перераховується) 

згідно з Податковим 

кодексом України 

110109

00 

3 000,00  1 181,52  -  -  3 000,00 0,00 1 181,52  

Податок на прибуток 110200 2 500,00  422,00  -  -  2 500,00 0,00 422,00  



підприємств 00 

Податок на прибуток 

підприємств та 

фінансових установ 

комунальної 

власності 

110202

00 

2 500,00  422,00  -  -  2 500,00 0,00 422,00  

Податки на власність   120000

00 

-  -  -  3 208,82  - 0,00 3 208,82  

Податок з власників 

транспортних засобів 

та інших самохідних 

машин і механізмів   

120200

00 

-  -  -  3 208,82  - 0,00 3 208,82  

Податок з власників 

наземних 

транспортних засобів 

та інших самохідних 

машин і механізмів 

(юридичних осіб)   

120201

00 

-  -  -  3 208,82  - 0,00 3 208,82  

Рентна плата та плата 

за використання 

інших природних 

ресурсів 

130000

00 

3 151 

000,00 

1 287 

749,00 

1 819 

412,91 

141,29 -  -  3 151 

000,00 

1 287 

749,00 

1 819 

412,91 
141,29 

Внутрішні податки на 

товари та послуги   

140000

00 

9 215 

900,00 

1 734 

452,00 

1 629 

690,12 

93,96 -  -  9 215 

900,00 

1 734 

452,00 

1 629 

690,12 
93,96 

Пальне 140219

00 

1 502 

000,00 

375 498,00 316 

479,47 

84,28 -  -  1 502 

000,00 

375 498,00 316 479,47 84,28 

Пальне 140319

00 

5 686 

000,00 

851 981,00 1 031 

941,07 

121,12 -  -  5 686 

000,00 

851 981,00 1 031 

941,07 
121,12 

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

140400

00 

2 027 

900,00 

506 973,00 281 

269,58 

55,48 -  -  2 027 

900,00 

506 973,00 281 269,58 55,48 

Місцеві податки 180000

00 

14 967 

400,00 

3 362 

888,00 

4 960 

520,82 

147,51 -  -  14 967 

400,00 

3 362 

888,00 

4 960 

520,82 
147,51 

Податок на майно 180100

00 

6 167 

500,00 

1 164 

117,00 

1 792 

485,50 

153,98 -  -  6 167 

500,00 

1 164 

117,00 

1 792 

485,50 
153,98 



Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

юридичними особами, 

які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

180101

00 

7 000,00  2 930,40  -  -  7 000,00 0,00 2 930,40  

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

180102

00 

46 200,00 11 550,00 4 157,22 35,99 -  -  46 200,00 11 550,00 4 157,22 35,99 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової 

нерухомості 

180103

00 

-  7 709,51  -  -  - 0,00 7 709,51  

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений  

юридичними особами, 

які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

180104

00 

414 200,00 103 548,00 119 

676,38 

115,58 -  -  414 200,00 103 548,00 119 676,38 115,58 

Земельний податок з 

юридичних осіб   

180105

00 

3 133 

900,00 

411 757,00 548 

425,22 

133,19 -  -  3 133 

900,00 

411 757,00 548 425,22 133,19 

Орендна плата з 

юридичних осіб  

180106

00 

1 821 

200,00 

455 280,00 835 

515,93 

183,52 -  -  1 821 

200,00 

455 280,00 835 515,93 183,52 

Земельний податок з 

фізичних осіб 

180107

00 

3 300,00 825,00 3 919,67 475,11 -  -  3 300,00 825,00 3 919,67 475,11 

Орендна плата з 

фізичних осіб 

180109

00 

741 700,00 181 157,00 270 

151,17 

149,13 -  -  741 700,00 181 157,00 270 151,17 149,13 

Туристичний збір  180300 3 800,00 950,00 895,65 94,28 -  -  3 800,00 950,00 895,65 94,28 



00 

Туристичний збір, 

сплачений 

юридичними особами  

180301

00 

400,00 100,00 210,60 210,60 -  -  400,00 100,00 210,60 210,60 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами  

180302

00 

3 400,00 850,00 685,05 80,59 -  -  3 400,00 850,00 685,05 80,59 

Єдиний податок   180500

00 

8 796 

100,00 

2 197 

821,00 

3 167 

139,67 

144,10 -  -  8 796 

100,00 

2 197 

821,00 

3 167 

139,67 
144,10 

Єдиний податок з 

юридичних осіб  

180503

00 

1 391 

300,00 

347 823,00 798 

497,92 

229,57 -  -  1 391 

300,00 

347 823,00 798 497,92 229,57 

Єдиний податок з 

фізичних осіб  

180504

00 

7 308 

600,00 

1 825 

950,00 

2 321 

090,58 

127,12 -  -  7 308 

600,00 

1 825 

950,00 

2 321 

090,58 
127,12 

Єдиний податок з 

сільськогосподарськи

х товаровиробників,  

у яких частка 

сільськогосподарсько

го товаровиробництва 

за попередній 

податковий (звітний) 

рік дорівнює або 

перевищує 75 

відсотків 

180505

00 

96 200,00 24 048,00 47 

551,17 

197,73 -  -  96 200,00 24 048,00 47 551,17 197,73 

Інші податки та 

збори  

190000

00 

-  -  -  12 

875,57 

 - 0,00 12 875,57  

Екологічний податок  190100

00 

-  -  -  12 

875,57 

 - 0,00 12 875,57  

Надходження від 

викидів 

забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення  

190101

00 

-  -  -  5 629,54  - 0,00 5 629,54  

Надходження від 

скидів забруднюючих 

речовин 

190102

00 

-  -  -  1 431,85  - 0,00 1 431,85  



безпосередньо у водні 

об'єкти  

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених 

для цього місцях чи 

на об'єктах, крім 

розміщення окремих 

видів відходів як 

вторинної сировини  

190103

00 

-  -  -  5 814,18  - 0,00 5 814,18  

Неподаткові 

надходження 

200000

00 

1 019 

700,00 

238 392,00 379 

695,23 

159,27 2 663 

800,00 

665 950,00 1 515 

792,45 

227,61 3 683 

500,00 

904 342,00 1 895 

487,68 

209,60 

Доходи від  власності 

та підприємницької 

діяльності 

210000

00 

77 000,00 2 724,00 31 

883,69 

1 170,47 -  30 

013,50 

 77 000,00 2 724,00 61 897,19 2 272,29 

Плата за розміщення 

тимчасово вільних 

коштів місцевих 

бюджетів  

210500

00 

-  8 210,96  -  -  - 0,00 8 210,96  

Інші надходження 210800

00 

77 000,00 2 724,00 23 

672,73 

869,04 -  -  77 000,00 2 724,00 23 672,73 869,04 

Адміністративні 

штрафи та інші 

санкції  

210811

00 

10 900,00 2 724,00 3 672,73 134,83 -  -  10 900,00 2 724,00 3 672,73 134,83 

Адміністративні 

штрафи та штрафні 

санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

210815

00 

66 100,00  20 

000,00 

 -  -  66 100,00 0,00 20 000,00  

Надходження коштів 

від відшкодування 

втрат 

сільськогосподарсько

го і 

лісогосподарського 

виробництва   

211100

00 

-  -  -  30 

013,50 

 - 0,00 30 013,50  

Адміністративні 220000 928 600,00 232 143,00 342 147,59 -  -  928 600,00 232 143,00 342 608,76 147,59 



збори та платежі, 

доходи від 

некомерційної 

господарської 

діяльності  

00 608,76 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

220100

00 

761 100,00 190 272,00 295 

925,67 

155,53 -  -  761 100,00 190 272,00 295 925,67 155,53 

Адміністративний 

збір за проведення 

державної реєстрації 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань 

220103

00 

75 700,00 18 924,00 11 

204,00 

59,21 -  -  75 700,00 18 924,00 11 204,00 59,21 

Плата за надання 

інших 

адміністративних 

послуг 

220125

00 

461 100,00 115 275,00 209 

621,33 

181,84 -  -  461 100,00 115 275,00 209 621,33 181,84 

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

220126

00 

224 300,00 56 073,00 75 

100,34 

133,93 -  -  224 300,00 56 073,00 75 100,34 133,93 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном   

220800

00 

133 300,00 33 324,00 38 

282,25 

114,88 -  -  133 300,00 33 324,00 38 282,25 114,88 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває 

в комунальній 

власності  

220804

00 

133 300,00 33 324,00 38 

282,25 

114,88 -  -  133 300,00 33 324,00 38 282,25 114,88 

Державне мито 220900 34 200,00 8 547,00 8 400,84 98,29 -  -  34 200,00 8 547,00 8 400,84 98,29 



00 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та 

оформлення 

документів, у тому 

числі за оформлення 

документів на 

спадщину і 

дарування   

220901

00 

28 000,00 6 999,00 6 394,84 91,37 -  -  28 000,00 6 999,00 6 394,84 91,37 

Державне мито, 

пов'язане з видачею та 

оформленням 

закордонних 

паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян 

України   

220904

00 

6 200,00 1 548,00 2 006,00 129,59 -  -  6 200,00 1 548,00 2 006,00 129,59 

Інші неподаткові 

надходження   

240000

00 

14 100,00 325,00 5 202,78 1 600,86 -  3 032,14  14 100,00 325,00 8 234,92 2 533,82 

Інші надходження   240600

00 

14 100,00 3 525,00 5 202,78 147,60 -  1 961,14  14 100,00 3 525,00 7 163,92 203,23 

Інші надходження   240603

00 

14 100,00 3 525,00 5 202,78 147,60 -  -  14 100,00 3 525,00 5 202,78 147,60 

Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища внаслідок 

господарської та 

іншої діяльності  

240621

00 

-  -  -  1 961,14  - 0,00 1 961,14  

Надходження коштів 

пайової участі у 

розвитку 

інфраструктури 

населеного пункту 

241700

00 

-  -  -  1 071,00  - 0,00 1 071,00  

Власні надходження 

бюджетних установ   

250000

00 

-  -  2 663 

800,00 

665 950,00 1 482 

746,81 

222,65 2 663 

800,00 

665 950,00 1 482 

746,81 
222,65 



Надходження від 

плати за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно із 

законодавством  

250100

00 

-  -  2 663 

800,00 

665 950,00 872 

935,31 

131,08 2 663 

800,00 

665 950,00 872 935,31 131,08 

Плата за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю 

250101

00 

-  -  2 228 

700,00 

557 175,00 740 

740,66 

132,95 2 228 

700,00 

557 175,00 740 740,66 132,95 

Надходження 

бюджетних установ 

від додаткової 

(господарської) 

діяльності  

250102

00 

-  -  -  10 

525,75 

 - 0,00 10 525,75 #ДЕЛ/0! 

Плата за оренду 

майна бюджетних 

установ 

250103

00 

-  -  415 100,00 103 775,00 118 

420,90 

114,11 415 100,00 103 775,00 118 420,90 114,11 

Надходження 

бюджетних установ 

від реалізації в 

установленому 

порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

250104

00 

-  -  20 000,00 5 000,00 3 248,00 64,96 20 000,00 5 000,00 3 248,00 64,96 

Інші джерела власних 

надходжень 

бюджетних установ   

250200

00 

-  -  -  609 

811,50 

 - 0,00 609 811,50  

Благодійні внески, 

гранти та дарунки 

250201

00 

-  -  -  592 

406,50 

 - 0,00 592 406,50  

Кошти, що 

отримують бюджетні 

установи від 

підприємств, 

організацій, фізичних 

осіб та від інших 

бюджетних установ 

для виконання 

цільових заходів, у 

тому числі заходів з 

250202

00 

-  -  -  17 

405,00 

 - 0,00 17 405,00  



відчуження для 

суспільних потреб 

земельних ділянок та 

розміщених на них 

інших об'єктів 

нерухомого майна, що 

перебувають у 

приватній власності 

фізичних або 

юридичних осіб 

Доходи від операцій 

з капіталом   

300000

00 

1 300,00  -  -  56 

900,90 

 1 300,00 0,00 56 900,90  

Надходження від 

продажу основного 

капіталу   

310000

00 

1 300,00  -  -  0,90  1 300,00 0,00 0,90  

Кошти від реалізації 

скарбів, майна, 

одержаного державою 

або територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи 

дарування, 

безхазяйного майна, 

знахідок, а також 

валютних цінностей і 

грошових коштів, 

власники яких 

невідомі  

310100

00 

1 300,00  -  -  -  1 300,00 0,00 -  

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, 

одержаного 

територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і 

грошові кошти, 

власники яких 

310102

00 

1 300,00  -  -  -  1 300,00 0,00 -  



невідомі   

Кошти від відчуження 

майна, що належить 

Автономній 

Республіці Крим та 

майна, що перебуває в 

комунальній 

власності   

310300

00 

-  -  -  0,90  - 0,00 0,90  

Кошти від продажу 

землі і 

нематеріальних 

активів  

330000

00 

-  -  -  56 

900,00 

 - 0,00 56 900,00  

Кошти від продажу 

землі 

330100

00 

-  -  -  56 

900,00 

 - 0,00 56 900,00  

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарсь

кого призначення, що 

перебувають у 

державній або 

комунальній 

власності, та 

земельних ділянок, 

які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

330101

00 

-  -  -  56 

900,00 

 - 0,00 56 900,00  

Усього доходів без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів 

900101

00 

64 900 

000,00 

15 758 

178,00 

18 171 

559,62 

115,32 2 663 

800,00 

665 950,00 1 588 

777,74 

238,57 67 563 

800,00 

16 424 

128,00 
19 760 

337,36 

120,31 

Офіційні 

трансферти   

400000

00 

152 132 

617,00 

36 950 

692,00 

31 215 

000,00 

84,48 380 000,00 180 000,00 180 

000,00 

100,00 126 714 

800,00 

37 130 

692,00 
31 215 

000,00 

84,07 

Від органів 

державного 

управління   

410000

00 

152 132 

617,00 

36 950 

692,00 

31 215 

000,00 

84,48 380 000,00 180 000,00 180 

000,00 

100,00 126 714 

800,00 

37 130 

692,00 
31 215 

000,00 

84,07 



Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

410200

00 

19 099 

900,00 

4 774 

800,00 

4 774 

800,00 

100,00 -  -  19 099 

900,00 

4 774 

800,00 

4 774 

800,00 
100,00 

Базова дотація 410201

00 

19 099 

900,00 

4 774 

800,00 

4 774 

800,00 

100,00 -  -  19 099 

900,00 

4 774 

800,00 

4 774 

800,00 
100,00 

Субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

410300

00 

107 614 

900,00 

26 440 

200,00 

26 440 

200,00 

100,00 -  -  107 614 

900,00 

26 440 

200,00 

26 440 

200,00 
100,00 

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

410339

00 

82 984 

800,00 

19 169 

400,00 

19 169 

400,00 

100,00 -  -  82 984 

800,00 

19 169 

400,00 

19 169 

400,00 
100,00 

Медична субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

410342

00 

24 630 

100,00 

7 270 

800,00 

7 270 

800,00 

100,00 -  -  24 630 

100,00 

7 270 

800,00 

7 270 

800,00 
100,00 

Усього доходів з 

урахуванням 

міжбюджетних 

трансфертів з 

державного бюджету 

900102

00 

191 614 

800,00 

 49 386 

559,62 

 2 663 

800,00 

 1 588 

777,74 

 194 278 

600,00 

0,00 50 975 

337,36 
 

Дотації з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

410400

00 

16 497 

900,00 

2 940 

051,00 

2 940 

100,00 

100,00 -  -  16 497 

900,00 

2 940 

051,00 

2 940 

100,00 
100,00 

Дотація з місцевого 

бюджету на 

здійснення переданих 

з державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров'я за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету 

410402

00 

16 497 

900,00 

2 940 

051,00 

2 940 

100,00 

100,00 -  -  16 497 

900,00 

2 940 

051,00 

2 940 

100,00 
100,00 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

410500

00 

8 919 

917,00 

2 795 

641,00 

2 940 

367,00 

105,18 380 000,00 180 000,00 180 

000,00 

100,00 9 299 

917,00 

2 975 

641,00 

3 120 

367,00 
104,86 

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

410512

00 

-  123 

501,00 

 -  -  - 0,00 123 501,00  



особам з особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету 

Субвенція з місцевого 

бюджету на 

здійснення переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров’я за 

рахунок коштів 

медичної субвенції 

410515

00 

6 021 

900,00 

1 754 

431,00 

1 754 

431,00 

100,00 -  -  6 021 

900,00 

1 754 

431,00 

1 754 

431,00 
100,00 

Субвенція з місцевого 

бюджету на 

відшкодування 

вартості лікарських 

засобів для лікування 

окремих захворювань 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету 

410520

00 

893 400,00 223 350,00 225 

075,00 

100,77 -  -  893 400,00 223 350,00 225 075,00 100,77 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

410539

00 

2 004 

617,00 

817 860,00 837 

360,00 

102,38 380 000,00 180 000,00 180 

000,00 

100,00 2 384 

617,00 

997 860,00 1 017 

360,00 
101,95 

Усього 900103

00 

217 032 

617,00 

52 708 

870,00 

55 267 

026,62 

104,85 3 043 

800,00 

845 950,00 1 768 

777,74 

209,09 220 076 

417,00 

53 554 

820,00 

57 035 

804,36 

106,50 

Видатки              

Державне 

управлiння 

0100 17 194 

375,00 

4 476 

582,00 

3 885 

394,61 

86,79 1 073 

000,00 

761 300,00 85 

473,04 

11,23 18 267 

375,00 

5 237 

882,00 

3 970 

867,65 

75,81 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті ради 

(у разі її створення), 

міської, селищної, 

0150 16 140 

515,00 

4 215 

291,00 

3 740 

774,68 

88,74 1 020 

000,00 

761 300,00 73 

599,00 

9,67 17 160 

515,00 

4 976 

591,00 

3 814 

373,68 
76,65 



сільської рад 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об’єднаних 

територіальних 

громадах 

0160 778 960,00 190 866,00 76 

554,85 

40,11 -  -  778 960,00 190 866,00 76 554,85 40,11 

Інша діяльність у 

сфері державного 

управління 

0180 274 900,00 70 425,00 68 

065,08 

96,65 53 000,00  11 

874,04 

0,00 327 900,00 70 425,00 79 939,12 113,51 

Освiта 1000 134 928 

510,09 

35 197 

192,09 

32 326 

995,58 

91,85 2 283 

096,60 

1 488 

396,60 

498 

951,66 

33,52 137 211 

606,69 

36 685 

588,69 

32 825 

947,24 

89,48 

Надання дошкільної 

освіти 

1010 27 654 

791,89 

8 671 

511,89 

6 677 

878,32 

77,01 1 841 

010,79 

1 091 

010,79 

379 

509,69 

34,79 29 495 

802,68 

9 762 

522,68 

7 057 

388,01 
72,29 

Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами (в т. ч. 

школою-дитячим 

садком, інтернатом 

при школі), 

спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, 

колегіумами 

1020 99 220 

721,20 

24 194 

352,20 

23 629 

556,63 

97,67 375 385,81 373 960,81 70 

443,47 

18,84 99 596 

107,01 

24 568 

313,01 

23 700 

000,10 
96,47 

Надання позашкільної 

освіти позашкільними 

закладами освіти, 

заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

1090 1 018 

000,00 

317 118,00 256 

354,14 

80,84 14 700,00 10 425,00 3 876,00 37,18 1 032 

700,00 

327 543,00 260 230,14 79,45 



Надання спеціальної 

освіти школами 

естетичного 

виховання 

(музичними, 

художніми, 

хореографічними, 

театральними, 

хоровими, 

мистецькими) 

1100 2 452 

222,00 

590 368,00 552 

560,21 

93,60 2 000,00 500,00 11 

539,38 

2 307,88 2 454 

222,00 

590 868,00 564 099,59 95,47 

Методичне 

забезпечення 

діяльності навчальних 

закладів 

1150 540 630,00 212 698,00 177 

110,74 

83,27 -  -  540 630,00 212 698,00 177 110,74 83,27 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у сфері 

освіти 

1161 3 992 

145,00 

1 209 

334,00 

1 031 

725,54 

85,31 50 000,00 12 500,00 33 

583,12 

268,66 4 042 

145,00 

1 221 

834,00 

1 065 

308,66 
87,19 

Інші програми та 

заходи у сфері освіти 

1162 50 000,00 1 810,00 1 810,00 100,00 -  -  50 000,00 1 810,00 1 810,00 100,00 

Охорона здоров’я 2000 37 884 

382,68 

11 740 

498,68 

9 239 

676,77 

78,70 683 500,00 179 125,00 436 

888,05 

243,90 38 567 

882,68 

11 919 

623,68 

9 676 

564,82 

81,18 

Багатопрофільна 

стаціонарна медична 

допомога населенню 

2010 28 163 

327,00 

7 157 

127,00 

5 948 

108,80 

83,11 631 000,00 166 000,00 391 

876,04 

236,07 28 794 

327,00 

7 323 

127,00 

6 339 

984,84 
86,57 

Первинна медична 

допомога населенню, 

що надається 

центрами первинної 

медичної (медико-

санітарної) допомоги 

2111 7 520 

155,68 

3 745 

390,68 

3 103 

856,47 

82,87 52 500,00 13 125,00 45 

012,01 

342,95 7 572 

655,68 

3 758 

515,68 

3 148 

868,48 
83,78 

Програми і 

централізовані заходи 

боротьби з 

туберкульозом 

2142 120 000,00  -  -  -  120 000,00 0,00 -  

Централізовані заходи 

з лікування хворих на 

цукровий та 

нецукровий діабет 

2144 510 500,00 127 631,00 49 

503,21 

38,79 -  -  510 500,00 127 631,00 49 503,21 38,79 



Відшкодування 

вартості лікарських 

засобів для лікування 

окремих захворювань 

2146 893 400,00 223 350,00 138 

208,29 

61,88 -  -  893 400,00 223 350,00 138 208,29 61,88 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров’я 

2152 677 000,00 487 000,00 -  -  -  677 000,00 487 000,00 -  

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

3000 5 830 

200,00 

1 552 

151,00 

1 327 

787,27 

85,54 741 200,00 185 300,00 301 

770,22 

162,85 6 571 

400,00 

1 737 

451,00 

1 629 

557,49 

93,79 

Забезпечення 

соціальними 

послугами за місцем 

проживання 

громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв'язку з похилим 

віком, хворобою, 

інвалідністю 

3104 3 649 

600,00 

943 666,00 799 

301,77 

84,70 741 200,00 185 300,00 301 

770,22 

162,85 4 390 

800,00 

1 128 

966,00 

1 101 

071,99 
97,53 

Надання 

реабілітаційних 

послуг особам з 

інвалідністю та дітям 

з інвалідністю 

3105 576 000,00 143 985,00 109 

307,27 

75,92 -  -  576 000,00 143 985,00 109 307,27 75,92 

Утримання та 

забезпечення 

діяльності центрів 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

3121 979 600,00 246 200,00 200 

878,23 

81,59 -  -  979 600,00 246 200,00 200 878,23 81,59 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

(крім заходів з 

оздоровлення дітей, 

що здійснюються за 

рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

3140 100 000,00  -  -  -  100 000,00 0,00 -  



Чорнобильської 

катастрофи) 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

3242 525 000,00 218 300,00 218 

300,00 

100,00 -  -  525 000,00 218 300,00 218 300,00 100,00 

Культура i 

мистецтво 

4000 8 300 

500,00 

2 238 

145,00 

1 894 

189,32 

84,63 26 500,00 6 625,00 8 500,00 128,30 8 327 

000,00 

2 244 

770,00 

1 902 

689,32 

84,76 

Забезпечення 

діяльності бібліотек 

4030 2 200 

000,00 

590 085,00 567 

359,76 

96,15 1 500,00 375,00 - #ЗНАЧ! 2 201 

500,00 

590 460,00 567 359,76 96,09 

Забезпечення 

діяльності музеїв i 

виставок 

4040 195 600,00 59 791,00 50 

346,31 

84,20 -  -  195 600,00 59 791,00 50 346,31 84,20 

Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів 

4060 4 298 

500,00 

1 175 

948,00 

1 123 

594,24 

95,55 25 000,00 6 250,00 8 500,00 136,00 4 323 

500,00 

1 182 

198,00 

1 132 

094,24 
95,76 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів в галузі 

культури і мистецтва 

4081 479 500,00 116 801,00 112 

999,51 

96,75 -  -  479 500,00 116 801,00 112 999,51 96,75 

Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва 

4082 1 126 

900,00 

295 520,00 39 

889,50 

13,50 -  -  1 126 

900,00 

295 520,00 39 889,50 13,50 

Фiзична культура i 

спорт 

5000 1 648 

200,00 

484 938,00 376 

384,37 

77,61 9 000,00 2 250,00 994,00 44,18 1 657 

200,00 

487 188,00 377 378,37 77,46 

Проведення 

навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з 

олімпійських видів 

спорту 

5011 159 500,00 69 850,00 26 

100,00 

37,37 -  -  159 500,00 69 850,00 26 100,00 37,37 

Утримання та 

навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних 

5031 1 468 

700,00 

395 088,00 350 

284,37 

88,66 9 000,00 2 250,00 994,00 44,18 1 477 

700,00 

397 338,00 351 278,37 88,41 



шкіл 

Підтримка спорту 

вищих досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну діяльність 

в регіоні 

5062 20 000,00 20 000,00 -  -  -  20 000,00 20 000,00 -  

Житлово-

комунальне 

господарство 

6000 3 555 

144,00 

1 267 

719,00 

1 103 

791,54 

87,07 1 738 

315,41 

974 365,41 38 

397,13 

3,94 5 293 

459,41 

2 242 

084,41 

1 142 

188,67 

50,94 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

6013 10 364,00 10 364,00 10 

364,00 

100,00 301 615,41 301 615,41 -  311 979,41 311 979,41 10 364,00 3,32 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

6030 3 544 

780,00 

1 257 

355,00 

1 093 

427,54 

86,96 1 036 

700,00 

672 750,00 38 

397,13 

5,71 4 581 

480,00 

1 930 

105,00 

1 131 

824,67 
58,64 

Проектні, будівельно-

ремонтні роботи, 

придбання житла та 

приміщень для 

розвитку сімейних та 

інших форм 

виховання, 

наближених до 

сімейних, та 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, осіб з їх 

числа 

6083 -  -  400 000,00  -  400 000,00 0,00 -  

Економічна 

діяльність 

7000 1 850 

000,00 

499 800,00 315 

570,63 

63,14 4 632 

897,54 

389 497,54 -  6 482 

897,54 

889 297,54 315 570,63 35,49 

Будівництво та 

регіональний 

розвиток 

7300 -  -  2 632 

897,54 

 -  2 632 

897,54 

0,00 -  

Розроблення схем 

планування та 

забудови територій 

7350 -  -  2 540 

000,00 

254 000,00 -  2 540 

000,00 

254 000,00 -  



(містобудівної 

документації) 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 

7363 -  -  92 897,54 92 897,54 -  92 897,54 92 897,54 -  

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

7461 1 850 

000,00 

499 800,00 315 

570,63 

63,14 2 000 

000,00 

42 600,00 -  3 850 

000,00 

542 400,00 315 570,63 58,18 

Інша діяльність 8000 251 100,00 54 700,00 44 

328,14 

81,04 155 000,00 155 000,00 -  406 100,00 209 700,00 44 328,14 21,14 

Забезпечення 

діяльності місцевої 

пожежної охорони 

8130 181 100,00 49 700,00 44 

328,14 

89,19 -  -  181 100,00 49 700,00 44 328,14 89,19 

Ліквідація іншого 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

8313 -  -  155 000,00 155 000,00 -  155 000,00 155 000,00 -  

Резервний фонд 8700 70 000,00 5 000,00 -  -  -  70 000,00 5 000,00 -  

Усього видатків без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів 

900201 211 442 

411,77 

57 511 

725,77 

50 514 

118,23 

87,83 11 342 

509,55 

4 141 

859,55 

1 370 

974,10 

33,10 222 784 

921,32 

61 653 

585,32 

51 885 

092,33 

84,16 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на 

виконання програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

9800 100 000,00 100 000,00 -  -  -  100 000,00 100 000,00 -  



Усього видатків з 

трансфертами, що 

передаються до 

державного бюджету 

900202 211 542 

411,77 

57 611 

725,77 

50 514 

118,23 

87,68 11 342 

509,55 

4 141 

859,55 

1 370 

974,10 

33,10 222 884 

921,32 

61 753 

585,32 

51 885 

092,33 

84,02 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

9770 513 000,00 173 250,00 143 

250,00 

82,68 40 000,00 40 000,00 -  553 000,00 213 250,00 143 250,00 67,17 

Усього 900203 212 055 

411,77 

57 784 

975,77 

50 657 

368,23 

87,67 11 382 

509,55 

4 181 

859,55 

1 370 

974,10 

32,78 223 437 

921,32 

61 966 

835,32 

52 028 

342,33 

83,96 

              

Дефіцит (-) /профіцит 

(+)* 

1D 4 977 

205,23 

 4 609 

658,39 

 -8 338 

709,55 

 397 

803,64 

 -3 361 

504,32 

 5 007 

462,03 

 

Дефіцит (-) /профіцит 

(+)** 

2D -  -1 127 

558,61 

 -  217 

803,64 

 -  -909 

754,97 

 

Внутрішнє 

фінансування* 

200000 -4 977 

205,23 

 -4 609 

658,39 

 8 338 

709,55 

 -397 

803,64 

 3 361 

504,32 

 -5 007 

462,03 

 

Внутрішнє 

фінансування** 

200000

* 

-  1 127 

558,61 

 -  -217 

803,64 

 -  909 754,97  

Одержано 203410 6 257 

094,00 

 -  -  -  6 257 

094,00 

 -  

Повернено 203420 -6 257 

094,00 

 -  -  -  -6 257 

094,00 

 -  

Фінансування за 

рахунок залишків 

коштів на рахунках 

бюджетних установ* 

205000 -  -15 

178,84 

 -  -212 

151,71 

 -  -227 

330,55 

 

Фінансування за 

рахунок залишків 

коштів на рахунках 

бюджетних установ** 

205000

* 

-  -15 

178,84 

 -  -212 

151,71 

 -  -227 

330,55 

 

На початок періоду 205100 -  -  -  837 

482,88 

 -  837 482,88  

На кінець періоду 205200 -  15 

178,84 

 -  1 049 

634,59 

 -  1 064 

813,43 

 

Зміни обсягів 

депозитів і цінних 

паперів, що 

використовуються для 

управління 

ліквідністю 

206000 -  -  -  -2 500 

000,00 

 -  -2 500 

000,00 

 



Повернення 

бюджетних коштів з 

депозитів, 

надходження 

внаслідок продажу / 

пред'явлення цінних 

паперів 

206100 -  -  2 500 

000,00 

 -  2 500 

000,00 

 -  

Повернення 

бюджетних коштів з 

депозитів 

206110 -  -  2 500 

000,00 

 -  2 500 

000,00 

 -  

Розміщення 

бюджетних коштів на 

депозитах, придбання 

цінних паперів 

206200 -  -  -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 

Розміщення 

бюджетних коштів на 

депозитах 

206210 -  -  -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 

Фінансування за 

рахунок зміни 

залишків коштів 

бюджетів* 

208000 -4 977 

205,23 

 -4 594 

479,55 

 8 338 

709,55 

 2 314 

348,07 

 3 361 

504,32 

 -2 280 

131,48 

 

Фінансування за 

рахунок зміни 

залишків коштів 

бюджетів** 

208000

* 

-  1 142 

737,45 

 -  2 494 

348,07 

 -  3 637 

085,52 

 

На початок періоду 208100 2 925 

645,07 

 3 837 

882,88 

 635 859,25  3 525 

498,43 

 3 561 

504,32 

 7 363 

381,31 

 

На кінець періоду 208200 200 000,00  8 331 

983,43 

 -  1 311 

529,36 

 200 000,00  9 643 

512,79 

 

Інші розрахунки** 208300

* 

-  5 737 

217,00 

 -  180 

000,00 

 -  5 917 

217,00 

 

Інші розрахунки** 208340

* 

-  5 737 

217,00 

 -  180 

000,00 

 -  5 917 

217,00 

 

Кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку 

(спеціального фонду)  

208400 -7 702 

850,30 

 -100 

379,00 

 7 702 

850,30 

 100 

379,00 

 -  -  



Разом  коштів,  

отриманих  з усіх 

джерел фінансування 

бюджету за типом 

кредитора * 

900230 -4 977 

205,23 

 -4 609 

658,39 

 8 338 

709,55 

 -397 

803,64 

 3 361 

504,32 

 -5 007 

462,03 

 

Разом  коштів,  

отриманих  з усіх 

джерел фінансування 

бюджету за типом 

кредитора ** 

900231 -  1 127 

558,61 

 -  -217 

803,64 

 -  909 754,97  

Фінансування за 

активними 

операціями* 

600000 -4 977 

205,23 

 -4 609 

658,39 

 8 338 

709,55 

 -397 

803,64 

 3 361 

504,32 

 -5 007 

462,03 

 

Фінансування за 

активними 

операціями** 

600000

* 

-  1 127 

558,61 

 -  -217 

803,64 

 -  909 754,97  

Зміни обсягів 

депозитів і цінних 

паперів, що 

використовуються для 

управління 

ліквідністю 

601000 -  -  -  -2 500 

000,00 

 -  -2 500 

000,00 

 

Повернення 

бюджетних коштів з 

депозитів, 

надходження 

внаслідок продажу / 

пред'явлення цінних 

паперів 

601100 -  -  2 500 

000,00 

 -  2 500 

000,00 

 -  

Повернення 

бюджетних коштів з 

депозитів 

601110 -  -  2 500 

000,00 

 -  2 500 

000,00 

 -  

Розміщення 

бюджетних коштів на 

депозитах, придбання 

цінних паперів 

601200 -  -  -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 

Розміщення 

бюджетних коштів на 

депозитах 

601210 -  -  -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 -2 500 

000,00 

 



Зміни обсягів 

бюджетних коштів* 

602000 -4 977 

205,23 

 -4 609 

658,39 

 8 338 

709,55 

 2 102 

196,36 

 3 361 

504,32 

 -2 507 

462,03 

 

Зміни обсягів 

бюджетних коштів** 

602000

* 

-  1 127 

558,61 

 -  2 282 

196,36 

 -  3 409 

754,97 

 

На початок періоду 602100 2 925 

645,07 

 3 837 

882,88 

 635 859,25  4 362 

981,31 

 3 561 

504,32 

 8 200 

864,19 

 

На кінець періоду 602200 200 000,00  8 347 

162,27 

 -  2 361 

163,95 

 200 000,00  10 708 

326,22 

 

Інші розрахунки** 602300

* 

-  5 737 

217,00 

 -  180 

000,00 

 -  5 917 

217,00 

 

Інші розрахунки** 602304

* 

-  5 737 

217,00 

 -  180 

000,00 

 -  5 917 

217,00 

 

Кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку 

(спеціального фонду)  

602400 -7 702 

850,30 

 -100 

379,00 

 7 702 

850,30 

 100 

379,00 

 -  -  

Разом коштів, 

отриманих з усіх 

джерел фінансування 

бюджету за типом 

боргового 

зобов'язання* 

900460 -4 977 

205,23 

 -4 609 

658,39 

 8 338 

709,55 

 -397 

803,64 

 3 361 

504,32 

 -5 007 

462,03 

 

Разом коштів, 

отриманих з усіх 

джерел фінансування 

бюджету за типом 

боргового 

зобов'язання** 

900461 -  1 127 

558,61 

 -  -217 

803,64 

 -  909 754,97  

              

              

              

              
Міський голова       О.В.Омельчук      

              



                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 582 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 
Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та враховуючи  

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 887 939,67 грн. вільного залишку 

бюджетних коштів  загального фонду міського бюджету. 

2. Спрямувати на проведення витрат 178 400,00  грн. залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

3. Спрямувати на проведення витрат 2 413 000,00 грн. перевиконання доходів 

загального фонду міського бюджету згідно з підсумками  

першого кварталу 2018 року. 

4.Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 року №402 „Про 

міський бюджет на 2018 рік” зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішеннями міської ради від 08.02.2018 року № 447 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік», від 15.03.2018 року № 493 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2018 рік», від 12.04.2018 року № 537 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме: 

 4.1. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 222 538 690,00 грн., 218 911 825,00 

грн., 3 626 865,00 грн., 963 065,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

225 268 690,00 грн., 221 341 825,00 грн., 3 926 865,00 грн., 1 263 065,00 грн. 

          4.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 226 056 794,32 грн., 213 411 269,77 

грн., 12 645 524,55 грн. замінити,  відповідно, цифрами 229 853 133,99 грн., 

216 712 599,44 грн., 13 140 534,55 грн. 

4.3. Підпункт 1.3.  пункту 1 викласти у такій редакції: «1.3. Установити в 

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 629 225,56 грн. 

згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   



          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  8252810,30  

грн. напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

           - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 623 584,74 грн., 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

коштів міського бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського 

бюджету у  сумі 1 375 582,09 грн., залишку коштів медичної субвенції – 

17 212,68 грн., залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій - 1 342 850,30 грн., залишку коштів освітньої субвенції  – 

887 939,67 грн. 

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

фонду міського бюджету в сумі 9 213 669,55 грн. (додаток 2) джерелами 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 8 252 810,30  грн. грн.; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2018 року у сумі 960 859,25 грн., в тому числі від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 501 117,76 грн., від 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 

427 741,49 грн., від надходжень збору за забруднення навколишнього 

природного середовища, екологічного податку – 32 000,00 грн.». 

4.5. У пункті  3  цифри 213 411 269,77 грн., 12 645 524,55 грн. замінити 

відповідно цифрами 216 712 599,44 грн., 13 140 534,55 грн. 

4.6. Пункт 5 доповнити словами такого змісту: „та субвенції з міського 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів, згідно з додатком 4.2.”.   

4.7.  У пункті  8 цифри 3 410 973,69 грн.   замінити відповідно цифрами 

3 703 496,37 грн.         

5. Додатки № 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 викласти в новій редакції та 

доповнити рішення додатком 4.2. 

  

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 583 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Мидловець Н.М., Івановій С.І., 

Шибецькому П.А., Луговець Н.М., 

Торгонській В.П., Шапорді Л.В., 

Степанкову М.В., Бовкун В.П. 

 

Розглянувши подані документи громадян: Мидловець Наталії 

Миколаївни, що проживає за адресою с.Кам’янка, вул.Набережна, 78, 

Іванової Світлани Іванівни, що проживає за адресою с.Тепениця, 

вул.Поліська, 10, Шибецького Петра Адамовича, що проживає за адресою 

с.Лопатичі, вул.Гагаріна, 7, Луговець Ніна Миколаївна, що проживає за 

адресою с.Варварівка, Торгонської Валентини Петрівни, що проживає за 

адресою с.Соснівка, Шапорди Любові Василівни, що проживає за адресою 

с.Копище, вул.Федорова, 21, Степанкова Миколи Васильовича, що проживає 

за адресою с.Устинівка, Бовкун Валентини Павлівни, що проживає за 

адресою с.Копище, вул.Партизанська, 62-Б, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до «Програми 

соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної громади 

на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням  І сесії Олевської міської ради   

VІІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради на 

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

- Мидловець Наталії Миколаївни на лікування сина – 5 000,00 грн.; 

- Івановій Світлані Іванівні на відновлення будинку після пожежі – 5 000,00 

грн.; 

- Шибецькому Петру Адамовичу на відновлення будинку після пожежі – 

5 000,00 грн.; 

- Луговець Ніні Миколаївні на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Торгонській Валентині Петрівні на відновлення будинку – 5 000,00 грн.; 

- Шапорді Любові Василівні на лікування – 3 000,00 грн.; 



- Степанкову Миколі Васильовичу на лікування – 3 000,00 грн.; 

- Бовкун Валентині Павлівні на ліквідацію наслідків пожежі – 7 000,00 грн. 

 

2. Кошти в сумі 38 000,00 грн. додатково виділити при розподілі 

перевиконання доходної частини міського бюджету за І квартал 2018 

року. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 584 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 
Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю 

Олевської міської ради 
 

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 року 

№ 1026, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  20.10.2010 року за 

№ 956/18251, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення представницьких 

витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Олевської міської 

ради, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку та начальника фінансового відділу міської ради 

(Горпиніч К.О.). 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                 рішенням ХХVІІ сесії 

                                                                                   Олевської міської ради  VІІІ скликання                                                                                                                                   

       від 11.05.2018 року № 584 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ВИТРАТ ТА ІНШИХ 

ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ  ДІЯЛЬНІСТЮ 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПАСПОРТ 

Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Олевської  міської ради. 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Олевська міська рада 

 

2. 
Назва розпорядчого документа при 

розробленні Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад», Бюджетний 

Кодекс України, Наказ Міністерства 

фінансів України  від 14.09.2010  N 1026 

3. Розробник Програми 
Олевська міська рада 

 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальні виконавці Програми 
Олевська міська рада 

 

6. Учасники Програми - 

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 

8. 
Перелік  бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  
Міський   бюджет 

9. 
Орієнтований обсяг фінансування 

Програми, усього  

 

 

У межах фінансових можливостей 

 

 

9.1. 
в т.ч. коштів міського бюджету  

 
У межах фінансових можливостей 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого 

самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого 

значення та учасниками заходів загальнодержавного  значення. Місто є 

членом Асоціації малих міст України та Асоціації об’єднаних громад.  

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю Олевської міської ради на 2018-2019 рік  

(далі - Програма) розроблена відповідно до п.22 ст. 26, ст. 35 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Указів Президента України щодо 

відзначення загальнодержавних та професійних свят. 

3. Основна мета та завдання програми 



Програма спрямована на забезпечення виховання  місцевого 

патріотизму, пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-

економічного потенціалу міста, проведення на території Олевської міської 

ради загальнодержавних, районних та міських свят, створення відповідного 

іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків,  зміцнення 

авторитету  органів місцевого самоврядування, підтримки територіальної 

громади міста. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити необхідні умови для здійснення депутатських 

повноважень та проведення видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради;  

- забезпечити необхідні умови для участі представництва керівництва 

та депутатів міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, 

суспільно-політичних подіях; 

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, 

ювілеїв та професійних свят; 

- забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення 

взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і 

громади міста у вирішенні питань соціально-економічного розвитку 

території та покращення законодавчої бази;  

- забезпечити участь міської ради в Асоціаціях місцевих та 

регіональних рад; 

- забезпечити відзначення та нагородження громадян чи колективів за 

досягнуті результати; 

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного 

транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань, 

віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Обсяг коштів на 2018-2019 рік передбачається кошторисом у межах 

фінансових можливостей ради і може змінюватись при внесенні змін до 

міського бюджету. 



Термін  реалізації програми  2018-2019 рік. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

5.1 Організація проведення на території Олевської міської ради 

заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення (в 

тому числі представницькі витрати), пов’язаних  із здійсненням робочих 

поїздок, візитів, а також прийом: 

- народних депутатів України; 

- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації; 

- іноземних делегацій. 

5.2 Пропагування історичних досягнень міста Олевськ та соціально - 

економічного розвитку міста, а саме  

- культурних традицій; 

- історичної спадщини; 

- краєзнавства; 

- наукового та соціального-економічного потенціалу; 

- роботи органів місцевого самоврядування та діяльності 

територіальної громади. 

5.3 Сприяння: 

5.3.1 у поширенні : 

- позитивного досвіду, інформації про роботу міської ради та 

виконавчого комітету, органів самоорганізації населення; 

- друкованої та іншої продукції з символікою міста. 

5.3.2 в організації та проведенні : 

- конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального та 

культурного розвитку кращого населеного пункту(будинку) територіальної 

громади, кращого підприємства, установи, організації та колективу; 

- виставок-продажу за участю товаровиробників м. Олевськ; 

- проведення фестивалів. 



5.3.3 підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, 

обдарованої молоді . 

5.4 Запровадження : 

- премій, Почесних грамот та Грамот, Подяки міського голови, 

нагрудного знака депутата міської ради та інших. 

5.5 Проведення тематичних семінарів щодо покращання взаємодії 

органів місцевого самоврядування, державного управління і громад у 

вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, навчання 

депутатського корпусу. 

5.6 Забезпечення участі міської ради в Асоціаціях місцевих та 

регіональних рад. 

5.7 Забезпечення відзначення депутатів органів місцевого 

самоврядування у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами (придбання 

квітів, цінних подарунків та інше). 

5.8 Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та 

організацій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання 

квітів, цінних подарунків та інше). 

5.9 Вшанування пам’яті видатних осіб, депутатів органів місцевого 

самоврядування в т. ч. колишніх, керівників районних та обласних установ та 

організацій в т. ч. колишніх (придбання ритуальних вінків, квітів та інше). 

5.10. Проведення урочистих заходів до Дня місцевого самоврядування. 

5.11 Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням 

іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, 

установ, організацій інших районів та областей із метою здійснення 

міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного міжнародного, 

транскордонного співробітництва та вирішення питань, віднесених до 

компетенції органів місцевого самоврядування: 

- на проведення офіційного прийому  представників (сніданок, обід, 

вечеря); 

- транспортне забезпечення представників (придбання ПММ); 

- заходи культурної програми ; 

-придбання сувенірної продукції для представників іноземних 



делегацій; 

- буфетне обслуговування під час переговорів; 

- інші випадки.  

Для оформлення представницьких видатків потрібні документи: 

- наказ або розпорядження про проведення офіційного прийому 

делегації; 

- наказ або розпорядження про склад делегації  та визначення кола осіб,    

причетних до прийому делегації та інших представників; 

- програма офіційного прийому делегації. 

- програма заходу. 

5.12 Забезпечення необхідних умов для участі представників міської 

ради та депутатів міської ради в заходах, які сприяють зміцненню 

міжнародних відносин, в тому числі поїздка за кордон (автотранспортні 

послуги, видатки на відрядження та проживання, витрати при перетині 

кордону, придбання сувенірної продукції та інше). 

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті. 

Координацію і відповідальність за виконанням Програми несе 

виконавчий комітет міської ради, який щорічно звітує перед депутатським 

корпусом міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська 

комісія з питань планування, бюджету та комунальної власності . 

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань виконавцями, зазначеними у даній Програмі. 

 

Секретар міської ради                                                                         В. О.Шейко 

 

 



                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 585 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про внесення змін у Положення 

«Людина року» Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади   

 
Розглянувши лист начальника Олевського районного сектору 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

Житомирській області Стужука Віктора Михайловича, керуючись ст. 25, ст. 

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

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни у Положення «Людина року» Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням ХХІV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 15.03.2018 року № 490 «Про 

затвердження Положення «Людина року» Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади». 

2. Доповнити п. 1.4. Положення про щорічний конкурс «Людина року» 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади пунктом  

11) «Рятівник року».  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Шейка В.О. 

 

 

Міський голова                                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 586 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про присвоєння звання 

Почесний громадянин міста Олевськ 

 

Розглянувши подані документи на звання Почесний громадянин міста 

Олевськ, керуючись Положенням про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Олевськ», затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії 

Олевської міської ради  VІІІ скликання від 15.03.2018 року  № 489 «Про 

затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Олевськ», враховуючи рекомендації комісії по визначення кандидатів на 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олевськ», керуючись 

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

ВИРІШИЛА:  

1. Присвоїти звання Почесний громадянин м.Олевськ: 

1.1.  Попкову Володимиру Федоровичу – директору Олевської 

дитячої юнацько-спортивної школи  боротьби, тренеру вищої 

категорії, майстру спорту.   

1.2. Гарбовському Валерію Михайловичу – депутату Олевської 

міської ради, приватному підприємцю, голові громадської 

організації «Щит Полісся». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Шейка В.О. 

 

 

 

     Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 587 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки розташованої 

в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області 

 

Відповідно до статей  10, 19, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 року № 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо 

врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 

листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

за № 1468/20206 від 20 грудня 2011 року, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 36,25 

га, яка розташована в с. Соснівка Олевського району Житомирської області 

для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (житловий квартал). 

 

2. Управлінню земельних відносин міської ради (Біленець Н.І.) надати 

дозвіл громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі їх для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки). 

 

3. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради (Ніколайчук В.П.) видати будівельні 

паспорти забудови земельної ділянки забудовникам. 

 

 



 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови  Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 588 

ХXIV сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.03.2018 року 

 

Про внесення змін та доповнень до 

Програми матеріально-технічного 

забезпечення Олевського районного 

військового комісаріату на 2018-2020 роки 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики у оборонній сфері, 

відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми матеріально-технічного забезпечення 

Олевського районного військового комісаріату на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням XXV сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

12.04.2018 року  № 553, змінивши її назву на «Програма матеріально-

технічного забезпечення Олевського районного військового комісаріату, 

Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, 30 

окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади на 2018-

2020 роки» (далі - Програма). 

2. Доповнити Програму наступним змістом: 

-  підпункт 5 «Учасники Програми» «Розділу 1. Паспорт Програми»:  

5. Учасники Програми 

Олевський РВК, Житомирський 

прикордонний загін Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України, Служба безпеки України, 30 окрема 

Новоград-Волинська Рівненська механізована 

бригада 

- розділ 3 «Визначення мети Програми»: «Метою Програми є здійснення 

заходів, щодо матеріально-технічного забезпечення Олевського РВК, 

Житомирського прикордонного загону Північного регіонального 



управління Державної прикордонної служби України, Служби безпеки 

України, 30 окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої 

бригади»; 

- розділ 5 «Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники» затвердити у такому вигляді: «У Програмі передбачається 

здійснити ряд завдань та заходів, щодо покращення матеріально-

технічного забезпечення Олевського РВК, Житомирського 

прикордонного загону Північного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України, Служби безпеки України, 30 окремої 

Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади. 

Результативним показником ефективності Програми є забезпечення 

матеріально-технічними засобами Олевського РВК, Житомирського 

прикордонного загону Північного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України, Служби безпеки України, 30 окремої 

Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади, в межах 

фінансових можливостей бюджету. 

Назва структури Заходи з матеріально-технічного забезпечення 

2018-2022 

роки (тис. 

грн.) 

1 2 3 

Олевський РВК, 

Житомирський 

прикордонний загін 

Північного 

регіонального 

управління Державної 

прикордонної служби 

України, Служба 

безпеки України, 30 

окрема Новоград-

Волинська Рівненська 

механізована бригада 

Забезпечення Олевського РВК, Житомирського 

прикордонного загону Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби України, 

Служби безпеки України, 30 окремої Новоград-

Волинської Рівненської механізованої бригади 

будівельними матеріалами для ремонту приміщень, 

канцелярськими товарами, господарськими товарами, 

оргтехнікою, паливно-мастильними матеріалами, 

запчастинами для техніки для ефективного виконання 

завдань, щодо призову громадян на строкову військову 

службу, військову службу за контрактом, виконання 

заходів під час проведення мобілізації та здійснення 

інших функцій, виконання яких покладено на дані 

структури 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

- підпункт 2, 3 «Назва завдання» та «Перелік заходів Програми» 

«Розділу 6. Напрями діяльності та заходи Програми»: 
№ 

з/п 
Назва завдання Перелік заходів Програми 

1 2 3 

1. 

Забезпечення Олевського РВК, Житомирського 

прикордонного загону Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби України, 

Служби безпеки України, 30 окремої Новоград-

Волинської Рівненської механізованої бригади, 

будівельними матеріалами для ремонту приміщень, 

канцелярськими товарами, господарськими товарами, 

оргтехнікою, паливно-мастильними матеріалами, 

запчастинами для техніки для ефективного виконання 

Закупівля будівельних матеріалів 

для ремонту приміщень, 

канцелярських товарів, 

господарських товарів, придбання 

оргтехніки, паливно-мастильних 

матеріалів, запчастин для техніки 

для Олевського РВК, 

Житомирського прикордонного 

загону Північного регіонального 



завдань, щодо призову громадян на строкову військову 

службу, військову службу за контрактом, виконання 

заходів під час проведення мобілізації та здійсненні 

інших функцій, виконання яких покладено на 

Олевський РВК. 

 

управління Державної 

прикордонної служби України, 

Служби безпеки України, 30 

окремої Новоград-Волинської 

Рівненської механізованої бригади,  

 

4. Фінансовому відділу Олевської міської ради забезпечити виконання 

Програми у межах фінансових можливостей.  

5. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.) 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 589 

 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року  

 

Про внесення змін до договору оренди,  

шляхом укладання додаткової угоди 

 

Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 3, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», керуючись Положенням про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, затвердженого рішенням Х сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до договору оренди, укладеного між Олевською міською 

радою та ФОП Єгоровим Сергієм Олександровичем, на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 9,0 м2, яке знаходиться за адресою: вул. 

Княгині Ольги, 1, м. Олевськ, Олевського району, Житомирської області, 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме: 

-  продовжити термін дії договору оренди до 24.10.2020 року; 

- встановити орендну плату (за згодою сторін) в розмірі 1200,00 грн/міс. 

(одна тисяча двісті гривень 00 копійок за місяць). 

2. 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 (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                  О.В.Омельчук 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 590 

ХХVII сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про внесення змін до рішення ХХV сесії  

Олевської  міської ради VІІІ скликання  

від 12.04.2018 року № 551 «Про прийняття  

у комунальну власність та на баланс  

товарно-матеріальних цінностей» 
 

З метою збільшення та якісного покращення матеріально-технічної 

бази Олевської міської ради та Олевського центру художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення XXVIII сесії 

Олевської районної ради VII скликання від 05.04.2018 року №297, рішення 

ХХV сесії  Олевської міської ради VІІІ скликання від 12.04.2018 року № 551 

«Про прийняття у комунальну власність та на баланс товарно-матеріальних 

цінностей» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення ХХV сесії Олевської  міської ради VІІІ 

скликання від 12.04.2018 року № 551 «Про прийняття у комунальну 

власність та на баланс товарно-матеріальних цінностей», затвердивши 

«Перелік товарно-матеріальних цінностей спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста району, що підлягає передачі з 

балансу виконавчого апарату Олевської районної ради у комунальну 

власність та на баланс Олевської міської ради» без врахування наступних 

товарно-матеріальних цінностей: 

- Принтер Canon 2900 1137079 1 

- Ноутбук Toshiba 10480012 1 

- Стіл приставний 1136006 1 

 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку міської ради. 

 

 

 

          Міський голова                                                                  О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 591 

 

ХХVІІ сесія          VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження звіту оцінки 

майна об’єкта комунальної власності  

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 

року №1891 «Про затвердження методики оцінки майна», відповідно до ст. 

ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, а також з метою розрахунку стартової 

мінімальної орендної плати, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про оцінку майна №1-010/18 об’єкта комунальної 

власності – промтоварного магазину, розташованого за адресою: вул. 

Гагаріна, 4, смт Дружба, Олевського району Житомирської області, з 

визначеною вартістю – 91 892 грн. 00 коп. (дев’яносто одна тисяча вісімсот 

дев’яносто дві гривні 00 копійок) без урахування ПДВ, виготовлений 

фізичною особою-підприємцем Козачком Ф.Д. 

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності (Ковальчук О.Б.) провести розрахунок стартової 

мінімальної орендної плати нежитлового приміщення об’єкта комунальної 

власності – промтоварного магазину, розташованого за адресою: вул. 

Гагаріна, 4, смт. Дружба, Олевського району, Житомирської області.  

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 (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 



                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 592 

ХХVІ сесія                       VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про надання дозволу на списання 

матеріальних цінностей 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів  

державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 

року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних 

засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» та 

розглянувши лист Комунального закладу «Олевський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради № 185/01-14 від 

07.05.2018 року, а також 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 на списання матеріальних цінностей, які знаходяться в 

експлуатації КЗ «Олевський Центр первинної медико-санітраної допомоги» 

Олевської міської ради, згідно з додатком. 

 

2. 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 (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                             О.В.Омельчук 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Олевської міської ради 

                                                                                                                               від 11.05.2018 року № 592 

 

Перелік матеріальних цінностей, які знаходяться в експлуатації КЗ 

«Олевський Центр первинної медико-санітраної допомоги» Олевської 

міської ради 

№ 

з/п 

Інвентарни

й номер 

Назва об’єкта, 

державний знак 

Рік 

випуску 

Балансова 

вартість, 

грн. 

Нарахований 

знос, грн. 

1 101470145 Велоергометр 1980 2614,00 2614,00 

2 101470787 Сухожарова шафа ГП-40 1991 1048,00 1048,00 

3 101470018 Опромінювач потолочний 1991 3932,00 3932,00 

4 101470149 А-т електрофореза Рефтон-

01ФС 

1996 7110,00 7110,00 

5 10620005 Бензопила «Мотор-Сич» 1993 1515,00 1515,00 

6 11136015 Ваги медичні електронні 2002 540,00 270,00 

7 11136015 Ваги електронні дорослі 1992 1750,00 875,00 

8 11136015 Ваги дорослі 1989 257,00 129,00 

9 11136015 Ваги механічні 1995 310,75 155,00 

10 11136015 Ваги дитячі механічні 1992 72,00 36,00 

11 11136015 Ваги механічні з ростоміром 1985 58,00 29,00 

12 11136015 Ваги механічні 1998 29,00 15,00 

13 11136217 ЕТНС-100-1-2 

(електронейростимулятор) 

1989 86,00 43,00 

14 11136218 ЕТНС-100-1-2 

(електронейростимулятор) 

1989 62,00 31,00 

15 11137223 Апарат УЗТ-1 01 1980 390,00 195,00 

16 11137222 Апарат УВЧ-80 1982 260,00 130,00 

17 11137221 Апарат Іскра-1 1984 260,00 130,00 

18 11136027 Відсмоктувач хірургічний 1989 368,00 184,00 

19 11136027 Відсмоктувач хірургічний 1989 368,00 184,00 

20 11136220 Мікроскоп 1983 511,00 256,00 

21 1113611 А-т штучного дихання 1986 544,00 272,00 

22 1113609 Інгалятор 1994 30,00 15,00 

23 11136014 А-т Поток-1 1987 60,00 30,00 

24 11136221 Лічильник лейкоцитів 1981 19,00 10,00 

25 111369 Інгалятор «Вулкан-1» 1984 676,67 339,00 

26 11136118 Електроплитка «Мечта» 1979 511,00 256,00 

27 11136118 Електроплитка «Мечта» 1979 511,00 256,00 

28 11136002 Тонометр Microlife 2002 143,00 72,00 

29 11136002 Тонометр Microlife 2003 142,00 73,00 

30 11136002 Тонометр Rocman 2006 111,0 56,00 

31 11136002 Тонометр 2007 164,88 83,00 

 

     

Секретар                                                                                    В.О. Шейко 

 
 



                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 593 

ХXVII сесія                  VІІІ скликання 

          

від 11.05.2018 року 

 

Про надання згоди на організацію  

співробітництва територіальних громад  

 

 Відповідно до п. 331 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 5, 6 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», з метою забезпечення соціально-економічного 

розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі 

спільних інтересів та цілей, ефективного виконання визначених законом 

повноважень та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

також постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади та Радовельської сільської ради у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності – комунальної установи «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» на 2018 рік. 

2. Доручити міському голові вийти з пропозицією до Радовельської 

сільської ради, щодо організації співробітництва у визначених в п. 1 

цього рішення формах. 

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 (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 



                                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 594 

ХХVIІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про передачу з балансу на баланс  

необоротних матеріальних активів  

 

З метою збільшення та якісного покращення матеріально-технічної 

бази відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, керуючись ст. 

ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до рішення XXVIII сесії Олевської районної ради VII скликання 

від 05.04.2018 року №297, рішення XXV сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання від 12.04.2018 року №551 та 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. Передати необоротні товарно-матеріальні активи з балансу Олевської 

міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради, згідно з додатком 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити 

передачу та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до чинного 

законодавства. 

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 (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук    



Додаток 

до рішення Олевської міської ради 

            від 11.05.2018 року № 594 

 

Перелік необоротних матеріальних активів, що підлягають передачі з балансу Олевської міської ради на баланс відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

 

Необоротні матеріальні активи Інвентарний (номенклатурний 

номер) 

Кількість Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Сума 

Стінка-шафа в комплекті 1136176 1 116,00 116,00 

Стіл для засідань 1136177 1 90,00 90,00 

Стіл двохтумбовий 1136179 1 37,00 37,00 

Стіл книжковий 1136178 1 37,00 37,00 

Крісло шкіряне 1137012 1 611,00 611,00 

Стілець 1136043,59,64,67,68,73,74,81,82,

87,98,106,114,115 

14 135,00 1890,00 

Портрет Шевченка 1136169 1 12,00 12,00 

Карниза 1136015 1 87,00 87,00 

Занавіска 1136016 1 205,00 205,00 

Доріжка килимова 1136040 10 м 1076,00 1076,00 

Доріжка килимова 1136040 5,5 м 786,00 786,00 

Вішалка 1136392 1 13,00 13,00 

Стіл для друкарської машинки 1136391 1 36,00 36,00 

Пенал-вітрина 111301302-03 2 357,50 715,00 

Пенал 111301300-01 2 701,00 1402,00 

 

                  Секретар                                                                                                              В.О. Ше йко



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 595 

ХХVIІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про надання дозволу на передачу 

з балансу на баланс та у власність 

лічильників електроенергії  

 

Розглянувши звернення Кривой Тамари Анатоліївни – голови 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центральне», з метою 

переведення оплати за використану електроенергію жителями об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Центральне» з комерційного 

тарифу на тариф для населення, керуючись п. 2, 5 ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та 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 на передачу з балансу Олевської міської ради на баланс 

та у власність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Центральне» головного розподільчого щита ГРЩ-0,4кВ з наступними 

лічильниками електроенергії : 

- ZMG 405CR4.04 16.3782 № 38993074; 

- ZMG 405CR4.04 16.3782 № 38993077; 

- НІК 23012 АП1 № 8101363; 

- НІК 23032 АП2 №8101365. 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити 

передачу та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до чинного 

законодавства. 

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 (Осипчук В.В.). 

Міський голова                                                                               О.В. Омельчук     



                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 596 

ХХVIІ сесія              VІІІ скликання

  

від 11.05.2018 року  

 

Про надання дозволу на передачу з  

балансу на баланс транспортного засобу 

 

З метою підвищення ефективності використання комунального майна 

за цільовим призначенням, у відповідності до вимог чинного законодавства 

України, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновки і 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 на передачу на безоплатній основі з балансу Олевської 

міської ради на баланс комунального підприємства «Олевськ-Ресурсінвест» 

транспортного засобу: марка – ГАЗ, модель – 3307, тип – сміттєвоз-С, номер 

шасі (кузова, рами) – ХТН330700N1419164, об'єм двигуна – 4300, тип 

пального – бензин, колір – синій, реєстраційний номер – АМ1472ВН, рік 

випуску – 1992, балансова вартість якого (разом з обладнанням) – 242 295,00 

грн. (двісті дев’яносто дві тисячі двісті дев’яносто п’ять гривень 00 копійок): 

 - бункер з надрамником  МБЗ-2, балансова вартість якого – 198 000,00 грн. 

(сто дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок); 

 - маніпулятор універсальний сміттєвоза МБЗ-2, балансова вартість якого 

100 800,00 грн. (сто тисяч вісімсот гривень 00 копійок). 

2.  Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити 

передачу та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до чинного 

законодавства. 

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 (Осипчук В.В.). 

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук     



                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 597 

 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року  

 

Про продовження терміну дії 

договору оренди нерухомого майна 

 

Розглянувши лист в.о. головного лікаря Комунального закладу 

«Олевський Центр первинної мадико-санітарної допомоги» Олевської міської 

ради Мельчинської Наталії Володимирівни, керуючись ст. 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3, ст. 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись Положенням 

про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, затвердженого 

рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року 

№157 та 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. Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна № 50/1 від 

01.06.2016 року, яке знаходиться за адресою: с. Білокоровичі, вул. 50 років 

СРСР, буд. 34, загальною площею – 24,6 м2 з ФОП Лугиною Інною 

Володимирівною на 2 роки 11 місяців, з метою реалізації готових ліків.  

2. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати договір оренди 

зазначеного нерухомого майна, відповідно до Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ. 

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 (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                             О.В.Омельчук 

 



                                                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 598 

ХХVІІ сесія                             VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року  

 

Про затвердження міської Програми 

соціального захисту учасників АТО,  

воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів 

війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення на 2018-2022 роки 

 

Відповідно до п 22. ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про основи соціальної 

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

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та 

їх соціальний  захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», з метою поліпшення умов життєдіяльності осіб з 

інвалідністю, згідно з Конвенцією про права  інвалідів, забезпечення 

реалізації ними прав і задоволення потреб нарівні з іншими громадянами в 

економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя, 

ефективного вирішення питань, щодо створення сприятливого середовища 

для людей з обмеженими фізичними можливостями, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську Програму соціального захисту учасників АТО,  

воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення на 2018-2022 роки (далі - Програма), 

додається. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради забезпечити виконання 

заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

Міський голова                                                                    О.В.Омельчук 



               Додаток 

до рішення Олевської міської ради 

                                                                                                                         від 11.05.2018 року № 598                            

Міська Програма соціального захисту учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, 

інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 

2018-2022 роки 

Розділ І 

Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2 Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій 

та комунальної власності 
3 Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської 

міської ради, районна організація 

ветеранів війни та праці (за згодою) 

4 Відповідальний виконавець Програми Олевська міська рада, 

управління та відділи Олевської 

міської ради, виконком міської 

ради, районна організація 

ветеранів війни та праці, 

Олевська районна рада (за 

згодою), Олевська 

райдержадміністрація (за 

згодою) 
5 Терміни реалізації Програми 2018 – 2022 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Державний, міський бюджети 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми: 

У межах фінансових можливостей 

    - Коштів місцевого бюджету У межах фінансових можливостей 

8 У тому числі бюджетних коштів:  

 - з них коштів державного бюджету У межах виділених асигнувань 

 - з них коштів міського бюджету У межах фінансових можливостей 

9 Основні джерела фінансування 

Програми 

Бюджетні і небюджетні 

надходження, не заборонені 

законодавством 

 

 

 



Розділ ІІ 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, 

аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності 

її розв’язання, шляхом розроблення і виконання Програми 

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 

- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша 

кількість людей з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за 

межею малозабезпеченості, але й за межею виживання; 

- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання 

фінансової допомоги та підтримки; 

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що 

дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених 

верств населення. 

Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому формуванню 

комплексної системи реабілітації та інтеграції людей з інвалідністю, що дасть змогу 

досягти відчутного соціального ефекту – повернення до професійної та громадської 

діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх виробами 

медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації. 

Міська Програма соціального захисту учасників АТО, воїнів-інтренаціоналістів, 

інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-

2022 роки (далі - Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про основи 

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

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні». 

В ОТГ на даний час проживає 1098 ветеранів  війни,  у  тому  числі  55 інвалідів 

війни, 373 учасника бойових дій, 584 учасника війни, 80 осіб, на яких поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

На обліку в органах Пенсійного фонду України в Олевському районі та управлінні 

праці перебуває 13941 пенсіонер та 3286 інвалідів різних груп і категорій, у тому числі 

302 дітей-інвалідів.  

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, у 2017 році спеціалістами 

управління праці видано 15 направлень інвалідам та дітям-інвалідам для забезпечення 

засобами пересування, та 39 направлень для забезпечення  технічними засобами 

реабілатації, 220 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними  виробами.  

Крім того, 114 ветеранів війни та інвалідів різних груп і категорій були забезпечені 

санаторно-курортними путівками. 



Для обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян функціонує  

територіальний центр, яким надається всебічна допомога 404 особам. 

Функціонує КУ «Кишинське стаціонарне відділення для постійного проживання 

Олевського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Олевської міської ради, у якому перебуває на повному державному утриманні 43 

одиноких непрацездатних громадян, ветеранів війни та праці, які потребують постійного 

стороннього догляду та цілодобової медичної допомоги. 

Організовано залучення спонсорів, меценатів, благодійних фондів, підприємств 

різних форм власності, релігійних конфесій для вирішення проблем людей з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, яким надається натуральна 

та грошова допомога. 

Разом з тим, необхідно визначити проблемні питання, які сьогодні існують при 

вирішенні проблем людей з інвалідністю,  ветеранів війни та праці і на вирішення яких 

необхідно спрямовувати діяльність відділів та управлінь міської ради.                             

Розділ ІІІ 

Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, подальше формування комплексної системи реабілітації та інтеграції 

учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, повернення до професійної та 

громадської діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх 

виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 

безперешкодного їх доступу до будинків і приміщень органів виконавчої влади, об’єктів 

соціального та громадського призначень, транспортної інфраструктури тощо. 

 

Розділ ІV 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, строки  виконання Програми 

Фінансування заходів, щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного та міського бюджетів, із залученням інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 

     Щорічно, при формуванні міського бюджету, планується передбачати, виходячи із 

фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів міської 

Програми соціального захисту учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2022 роки. 

 

Розділ V 

Завдання Програми 

  Завданнями Програми є: 

- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного 



забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально- побутового, культурного 

обслуговування людей з інвалідністю, малозабезпечених громадян об'єднаної 

територіальної громади; 

- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного 

громадянина на достатній життєвий рівень; 

- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення; 

- підвищення рівня зайнятості інвалідів; 

- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури та інтеграції осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

 

Розділ VІ 

Напрями діяльності і заходи Програми 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Фінансу 

вання, (усього) 

1 2 3 4 5 6 

I. Загальні заходи в межах громади 

1 Проводити 

Заходи до: 

-Дня виведення військ з 

Афганістану; 

-річниці Перемоги у Другій 

світовій війні; 

-Дня скорботи; 

-Дня Копищенської трагедії; 

-Дня партизанської слави; 

-Дня ветерана; 

-Дня захисника Вітчизни; 

-Дня визвоення України від 

фашистських загарбників; 

-Міжнародного 

Дня інвалідів; 

- Дня Збройних Сил України; 

-Дня Святого Миколая для дітей-

інвалідів 

2018-2022 

рр. 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

Міський бюджет 

 

Спонсорські 

кошти 

В межах 

фінансових 

можливостей 

II. Соціальний захист учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, 

одиноких непрацездатних  громадян 

1 Сприяти працевлаштуванню 

випускників навчальних 

закладів, які 

мають обмежені можливості 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

- 

2 Сприяти повному забезпеченню 

фінансування 

видатків на виплату на 

оздоровлення, надання 

матеріальної допомоги 

учасникам АТО, ветеранам війни 

та праці 

2018-

2019 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської міської 

ради, виконком 

міської ради, 

Олевська районна 

рада, Олевська 

райдержадміністр

ація 

Держав- 

ний та міський 

бю- 

джети в 

межах 

бюджетних 

аси- гну 

вань 

В межах 

фінансових 

можливостей 

3 Здійснювати обстеження 

матеріально-побутових 

умов проживання інвалідів, з 

визначенням 

потреби у наданні необхідної 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

Не потребує 

фінансування 

- 



допомоги та забезпеченні 

належного соціального 

обслуговування цієї категорії 

громадян 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

4 Сприяти повному здійсненню 

забезпечення засобами 

пересування, 

реабілітації, протезними 

виробами інвалідів, які, 

відповідно до медичних 

показників, перебувають на 

обліку в органах праці та 

соціального захисту 

населення 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

Державний та 

міський  

бюджети, в 

межах 

бюджетних 

асигнувань 

В межах 

фінансових 

можливостей 

5 Сприяти проведенню тематичних 

просвітницько-інформаційних, 

культурно- творчих программ 

для інвалідів 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

Не потребує 

фінансування 

- 

6 Проводити зустрічі 

представників громадських 

організацій учасників АТО, 

воїнів-інтернаціоналістів, 

ветеранів війни та праці з ке- 

рівництвом органів влади для 

визначення пріоритетних 

напрямків роботи по вирішенню 

проблем інвалідів 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, 

управління та 

відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

Не потребує 

фінансування 

- 

7 Надавати одноразову 

матеріальну допомогу 

інвалідам, пенсіонерам, 

малозабезпеченим 

громадянам та 

іншим категоріям 

громадян, які потрапили у 

скрутне становище на 

вирішення матеріально- 

побутових проблем 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, 

управління та 

відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна рада, 

Олевська 

райдержадмініс

трація 

Міський бюджет 

 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 



8. Забезпечення інвалідів, учасників 

АТО, воїнів-інтернаціоналістів та 

ветеранів війни безоплатними 

ліками, лікарськими засобами, 

імунологічними препаратами та 

виробами медичного призначення 

за рецептами лікарів та 

першочерговим безоплатним 

зубопротезуванням (за винятком 

протезування дорогоцінних 

металів) 

 

2018-2022 роки Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна рада, 

Олевська 

райдержадмініст

рація 

Державний та 

міський бюджети, 

в межах 

бюджетних 

асигнувань 

В межах 

фінансових 

можливостей 

9. Забезпечення інвалідів, учасників 

АТО, воїнів-інтернаціоналістів, 

пенсіонерів безоплатним проїздом 

автобусами на приміських 

маршрутах 

2018 – 2022 

роки 
Олевська міська 

рада, 

управління та 

відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна рада, 

Олевська 

райдержадмініс

трація 

Міський бюджет, 

в межах 

бюджетних 

асигнувань 

В межах 

фінансових 

можливостей 

ІII. Підтримка професійної, трудової реабілітації інвалідів та розвитку підприємств, заснованих 

громадськими організаціями інвалідів 

1 Надавати допомогу у 

розвитку малих підприємств 

громадських організацій учасників 

АТО, воїнів-інтернаціоналістів, 

ветеранів війни та праці 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, 

управління та 

відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна рада, 

Олевська 

райдержадмініс

трація 

Не потребує 

фінансування 

- 

2 Сприяти у виділенні приміщень 

міським товариствам інвалідів та 

підприємствам, заснованими 

громадськими організаціями 

учасників АТО, воїнів-

інтернаціоналістів, ветеранів 

війни та праці 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

- 

3 Здійснювати фінансову 

підтримку громадських 

організацій учасників АТО, 

воїнів-інтернаціоналістів, 

ветеранів війни та праці 

2018-

2022 

роки 

Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна рада, 

Олевська 

райдержадмініс

трація 

Міський 

бюджет,в 

межах 

виділених 

асигнувань 

В межах 

фінансових 

можливостей 

4 Надавати підприємствам 

громадських організацій 

інвалідів пільги з оподаткування 

 

 

2018-

2022 

роки 

Олевське 

відділе- 

ння 

Коростенської 

ОДПІ 

 

Не потребує 

фінансування 

- 



5 Забезпечити створення 

сприятливих умов для широкого 

залучення людей з інвалідністю 

до мистецької та творчої 

діяльності 

Постійно Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

- 

IV.  Безперешкодний доступ 

1 Здійснювати заходи, спрямовані 

на підтримку людей з 

інвалідністю, створення 

сприятливих умов для їх 

інтеграції у суспільство, 

безперешкодного доступу до 

будинків і приміщень місцевих 

органів виконавчої влади, 

об’єктів 

соціального, громадського, 

житлового призначень та 

транспортної інфраструктури 

Постійно Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

Не потребує 

фінансування 

- 

2 Забезпечити діяльність при 

місцевих органах виконавчої 

влади «комітетів доступності» за 

участі представників 

громадських організацій 

учасників АТО, воїнів-

інтернаціоналістів, ветеранів 

війни та праці 

Постійно Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

- 

3 Установити жорсткий контроль 

за врахуванням при будівництві 

нових, проведенні реконструкції 

та капітальних ремонтів 

існуючих будівель та приміщень 

закладів культури та охорони 

здоров’я, навчальних закладів, 

об’єктів житлового та 

громадського призначення 

потреб осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

Постійно Олевська міська 

рада, управління 

та відділи 

Олевської 

міської ради, 

виконком 

міської ради, 

Олевська 

районна рада, 

Олевська 

райдержадмініст

рація 

Не потребує 

фінансування 

- 

4 Не допускати випадків 

виселення громадських 

організацій учасників АТО, 

воїнів-інтернаціоналістів, 

ветеранів війни та праці з 

приміщень, у яких вони 

здійснюють 

статутну діяльність 

Постійно Виконавчий 

комітет міської 

ради, Олевська 

районна 

організація 

ветеранів війни 

та праці 

Не потребує 

фінансування 

- 

5 Забезпечувати виділення 

спеціальних місць для 

безкоштовного паркування 

транспортних засобів людей з 

інвалідністю у місцях платного 

паркування транспортних засобів 

- не менше 

10% загальної кількості місць 

Постійно Виконавчий 

комітет 

Не потребує 

фінансування 

- 

6 Забезпечити запровадження при 

погодженні проектної 

документації видачі технічних 

умов, приймання в експлуатацію 

об’єктів дорожньої 

інфраструктури контролю за 

створенням безпечних умов для 

людей з інвалідністю 

Постійно Виконавчий 

комітет міської 

ради, Олевська 

районна 

організація 

ветеранів 

війни та праці 

Не потребує 

фінансування 

- 

 

 

 



Розділ VІІ 

Загальний обсяг фінансових показників Програми 

 

Джерела 

фінансування 

Фінансування 

(усього, тис. 

грн.) 

Загальні орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Державний 

бюджет 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

Міський 

бюджет 

у межах 
виділених 
асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

у межах 

виділених 

асигнувань 

 

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається щороку 

відповідними рішеннями Олевської міської ради. 

 

 

Секретар   ради                                                                                                             В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 599 

ХХVІІ сесія                             VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року  

 

Про затвердження Програми щодо підтримки  

епізоотичної ситуації на території населених  

пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної  

громади на 2018-2022 роки 

 

Розглянувши лист Олевської районної державної адміністрації від 

05.03.2018 року № 131/01-31, у зв’язку зі складною епізоотичною ситуацією, 

щодо інфекційних хвороб тварин, птиці (сказ, пташиний грип, АЧС) на 

території України та систематичними проявами випадків сказу на території 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, у відповідності до 

Закону України «Про ветеринарну медицину», керуючись ст. 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму щодо підтримки епізоотичної ситуації на 

території населених пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної  

громади на 2018-2022 роки (далі - Програма), додається. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради забезпечити виконання 

заходів, передбачених Програмою та пов'язаних з її реалізацію.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                             О.В.Омельчук  

 



 Додаток 
до рішення Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 11.05.2018 року № 599                           

ПРОГРАМА 

щодо підтримки епізоотичної ситуації на території населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної  

громади на 2018-2022 роки 

 

1. Загальна характеристика Програми 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2 Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності 

3 Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської міської 

ради, Олевське районне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській 

області (за згодою) 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, управління та 

відділи Олевської міської ради, 

Олевське районне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області (за згодою), 

виконком міської ради 

5 Терміни реалізації Програми 2018 – 2022 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Державний, міський бюджети 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми: 

У межах фінансових можливостей 

    - Коштів місцевого бюджету У межах фінансових можливостей 

8 У тому числі бюджетних коштів:  

 - з них коштів державного 
бюджету 

У межах виділених асигнувань 

 - з них коштів міського бюджету У межах фінансових можливостей 

9 Основні джерела фінансування 

Програми 

Бюджетні і небюджетні надходження, не 

заборонені законодавством 

 

 

 



2. Причини виникнення проблеми 

На даний час склалася ситуація з несвоєчасним забезпеченням Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади ветеринарними препаратами, які 

закуповуються за кошти державного бюджет. До того ж, виникає загроза 

припинення дії імунітету, пов’язана із несвоєчасною вакцинацією тварин 

проти інфекційних хвороб, порушення виконання планів діагностичних 

досліджень. 

3. Основна мета програми та шляхи і засоби розв’язання 

проблеми 

Основною метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту 

населення, сільськогосподарських і домашніх тварин від основних заразних 

захворювань та зоонозів.  

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом здійснення, за 

відповідної підтримки, комплексу системних науково-обґрунтованих 

організаційних, нормативно-правових, протиепізоотичних, освітніх та 

інформаційно-просвітницьких заходів, щодо ліквідації основних заразних 

хвороб тварин. 

Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують підтримки 

наступні: 

- організація системи епізоотологічного моніторингу; 

- діагностичні дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз 

великої рогатої худоби, сап коней; 

- профілактичні щеплення проти: сибірки великої рогатої худоби, 

коней, овець, кіз, проти сказу великої рогатої худоби, собак і котів, свиней, 

проти класичної чуми;  

- вирішення проблеми бродячих та безпритульних тварин в 

населених пунктах та прилеглих до них територіях;  

- забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед 

населення з питань профілактики заразних хвороб тварин через засоби 

масової інформації, лекції, бесіди. 

4. Завдання і заходи, необхідні для підтримання стабільної 

епізоотичної ситуації на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки 

 

Завдання Назва 

показника 

Назва заходу Виконавець 

заходу 
Здійснювати 

постійний моніторинг 

щодо заразних хвороб 

тварин. 

Проведення 

моніторингу і 

постійне 

використання 

системи 

Моніторинг з прогнозування 

епізоотичного процесу на 

території населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 



Розроблення річних прогнозів 

епізоотичної ситуації щодо 

заразних хвороб тварин 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Вивчення особливостей 

епізоотичних ситуацій 

випадків с заразних хвороб 

тварин 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Проведення широкої 

роз’яснювальної роботи серед 

населення (бесіди, лекції, 

виступи в ЗМІ, видання 

брошур, листівок) щодо 

заразних хвороб та про 

відповідальність власників 

тварин за порушення правил 

утримання домашніх тварин 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Проведення 

профілактичної 

імунізації домашніх, 

сільськогосподарських 

тварин 

Кількість 

щеплених 

тварин 

Забезпечення необхідною 

кількістю вакцини проти 

сибірки, сказу, чуми, хвороби 

Ньюкасла, діагностикумів для 

дослідження на туберкульоз, 

лейкоз, бруцельоз домашніх і 

сільськогосподарських 

тварин 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Забезпечення контролю 

якості вакцинації. 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Проведення в повному обсязі 

досліджень, щеплень проти 

заразних хвороб тварин. 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Контроль ефективності 

вакцинації. 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Суворий контроль за 

дотриманням громадянами, 

підприємствами, установами і 

організаціями правил 

утримання тварин у 

населених пунктах. 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

Проведення боротьби з 

безпритульними собаками та 

котами в населених пунктах 

громади. 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

  Створення притулку для 

безпритульних тварин 

Олевська міська рада 



5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

організаційних протиепізоотичних заходів 

Для ефективного виконання заходів програми необхідно: 

- забезпечити державні установи ветеринарної медицини 

необхідною кількістю засобів діагностики та специфічної профілактики;  

- забезпечити фінансування виконання програми для закупівлі 

імунобіологічних препаратів (по мірі необхідності) з обласного та міського 

бюджетів. 

6. Очікувані результати, ефективність програми 

У результаті виконання програми передбачається: 

- впровадження системи моніторингу, засобів діагностики і 

профілактики заразних хвороб тварин; 

- ліквідація небезпеки зараження людей, сільськогосподарських і 

домашніх тварин, особливо небезпечним антропозоонозами. 

 

 

   Секретар   ради                                                                                   В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

УКРАЇНА                                           

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ № 600 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження земельної ділянки 

комунальної власності призначеної для продажу 

у власність на земельному аукціоні у м.Олевськ 

 

З метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питань 

набуття права власності та оренди на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення на аукціонах, реалізації державної 

політики в сфері регулювання земельних відносин керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом 

України враховуючи рекомендації постійної комісії  міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити вільну від забудови земельну ділянку комунальної власності  із 

земель запасу міської ради призначену для продажу у власність на 

земельному аукціоні в м.Олевськ для комерційного використання 

орієнтовною площею  0,2715 га по вул. Київська, 60-б.   

2. 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  № 601 

ХХVІІ сесія             VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на земельних торгах (аукціоні) 

 

     З метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питань 

набуття права власності та оренди на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення на аукціонах, реалізації державної 

політики в сфері регулювання земельних відносин, керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом 

України, враховуючи рекомендації постійної комісії  міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати Житомирській товарній агропромисловій біржі дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності орієнтовною площею 0,2715 га із цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ), землі житлової та громадської забудови, розташованої в 

межах населеного пункту за адресою: вул. Київська, 60-б, м. Олевськ, 

Житомирська область, з метою продажу на земельних торгах (аукціоні); 

 1.1. Укласти Договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні та проведення земельних торгів (аукціону) з Житомирською 

товарною агропромисловою біржею. 

2. На виконання умов договору про підготовку лотів до продажу на 

земельних торгах (аукціоні)Житомирській товарній агропромисловій біржі:  

2.1. виступити замовником розроблення документації із землеустрою; 

2.2. забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки; 

2.3. після погодження у встановленому порядку документацію із 

землеустрою подати для розгляду та затвердження на черговій 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  № 602 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

         Розглянувши заяву Рудницького Даніїла Олеговича, проживає за 

адресою: вул. Садова, 2, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська область,  

Дубченка Євгенія Євгенійовича, проживає за адресою: вул.Співдружності, 

26, м.Олевськ Житомирська область про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, 

керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом України 

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

України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл Рудницькому Даніїлу Олеговичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності,  

загальною площею  0,2 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. Л.Українки, 120-б, с. Варварівка, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824486202:05:006:0019. 

2. Надати дозвіл Дубченку Євгенію Євгенійовичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, 

загальною площею  0,2364 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди 

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

розташованої за адресою: вул. Олевської республіки, 116-Е, м.Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:006:0017. 

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  № 603 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

          Розглянувши заяви громадян Ткача Володимира Олександровича,  

проживає за адресою: вул. Володимирська, 6, кв. 5, м. Олевськ, 

Житомирської обл., Сидорчука Миколи Володимировича, проживає за 

адресою: І пров. Московський, 29,  м. Олевськ, Житомирської 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»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл Ткачу Володимиру Олександровичу 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), 

розташованої за адресою: вул. Герцена,13-к, м.Олевськ, Олевський район, 

Житомирська область, орієнтовною площею 0, 13 га. 

2. Надати дозвіл Сидорчуку Миколі Володимировичу 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) розташованої за адресою: вул. Герцена,13-л, м.Олевськ, 

Олевський район, Житомирська область, орієнтовною площею 0, 34 га. 



3. Ткачу Володимиру Олександровичу, Сидорчуку Миколі Володимировичу  

в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню проектів із землеустрою та продовж трьох місяців 

виготовити проект із землеустрою. 

4. Ткачу Володимиру Олександровичу, Сидорчуку Миколі Володимировичу  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження.  

5. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. 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  № 604 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про вилучення земельних ділянок  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва 

індивідуального гаража 

 

    Розглянувши заяви Романчук Ірини Володимирівни, проживає за 

адресою: вул. Олевська, 1, м.Олевськ, Житомирської області, Добровольської 

Оксани Михайлівни, проживає за адресою: пров. Свято-Миколаївський, 5-б, 

м. Олевськ, Житомирської області про вилучення земельної ділянки, 

Саковець Людмили Олександрівни, проживає за адресою: вул. 40 років 

Перемоги, 10,кв.3, м. Олевськ, Житомирської області про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва індивідуального гаража, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119, 121, 122,140 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 Романчук Ірини Володимирівни земельну ділянку надану 

рішенням ХІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 07 жовтня 2016 

року «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», площею 0,0024 га, розташованої за адресою: вул. 40 

років Перемоги, м.Олевськ, Житомирської області;  

2. Вилучити у Добровольської Оксани Михайлівни земельну ділянку надану 

рішенням ХІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 07 жовтня 2016 

року «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», площею 0,0024 га розташованої за адресою: вул. 40 

років Перемоги, м.Олевськ, Житомирської області. 

3. Надати дозвіл Саковець Людмилі Олександрівні дозвіл, згідно додатку,  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва індивідуального гаража (Код 02.05 за КВЦПЗ) із земель 

житлової забудови.  

4. Саковець Людмилі Олександрівні в місячний термін звернутися до 

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

із землеустрою та впродовж шести місяців виготовити проект землеустрою. 

5. Саковець Людмилі Олександрівні проект землеустрою, погоджений в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

6. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХХVІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 11.05.2018 №604   «Про 

вилучення земельних ділянок та надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі безоплатно у власність, для 

будівництва індивідуального гаража» 

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

для будівництва індивідуального гаража. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівниц

тва і 

обслугову

вання 

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присади

бна 

ділянка) 

га. 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва,  

га 

  

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянсь

кого 

господ 

царства 

,га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних  

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Саковець Людмила 

Олександрівна 

м. Олевськ,  

вул. 40 років Перемоги, 

10, кв. 3 

м. Олевськ,  

вул. 40 років Перемоги 

0,0050       -       - - 0,0050 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 605 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(в адміністративних межах с.Стовпинка, с. Майдан, с. Сарнівка, 

с. Джерело, с. Тепениця, с. Хмелівка, с. Соснівка, с. Артинськ,  

с. Обище) та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення 

 

    Розглянувши подані документи ТОВ «АГРОУСПІХ-1», П(ПО)СП  

«ІСКРА», ТОВ  «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»,  керуючись ст.83 Земельного 

кодексу України,Закону України «Про оренду землі», ст.1285 Цивільного 

кодексу, ст. 301 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»,  п.34  ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –

78,81 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської 

міської ради (в адміністративних межах с. Стовпинка), згідно  додатку.  

2. Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана 

відумерлою та на даний час перебуває в управлінні міської ради, які  

розташовані в адміністративних межах с.Стовпинка, з ТОВ «АГРОУСПІХ-1» 

згідно додатку: 

2.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 

ділянку(ділянки) або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорах оренди 

землі; 

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

грошової оцінки(вартості земельної частки (паю). 



3. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –

27,8904 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської 

міської ради (в адміністративних межах с.Майдан, с.Сарнівка, с.Джерело), 

згідно  додатку.  

4. Укласти договори оренди земельних ділянок  сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана 

відумерлою та на даний час перебуває в управлінні міської ради, які  

розташовані в адміністративних межах с.Майдан, с.Сарнівка, с.Джерело з 

П(ПО)СП  «ІСКРА», згідно додатку: 

4.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 

ділянку(ділянки) або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорах оренди 

землі; 

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

грошової оцінки(вартості земельної частки (паю)). 

5. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –

166,4053 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської 

міської ради (в адміністративних межах с. Тепениця, с.Хмелівка,с.Соснівка, 

с.Артинськ,с.Обище) згідно  додатку.  

6. Укласти договори оренди земельних ділянок  сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана 

відумерлою та на даний час перебуває в управлінні міської ради, які  

розташовані в адміністративних межах с.Тепениця, с.Хмелівка, с.Соснівка, 

с.Артинськ, с.Обище з ТОВ  «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», згідно додатку: 

6.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 

ділянку(ділянки) або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорах оренди 

землі. 

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

грошової оцінки(вартості земельної частки (паю)). 

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  № 606 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 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  заяву  Фещук Людмили Олексіївни та Верещаєва Петра 

Павловича,  які проживають за адресою: пров. Московський, 25-а, м.Олевськ,  

Житомирська 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»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл  Фещук Людмилі Олексіївні спільно з Верещаєвим Петром 

Павловичем 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) 

розташованої за адресою: вул. Свято-Воздвиженська, 1-а, м. Олевськ, 

Житомирська область, орієнтовною площею 0,0095 га. 

2. Фещук Людмилі Олексіївні спільно з Верещаєвим Петром Павловичем в 

місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню проектів із землеустрою та продовж трьох місяців 

виготовити проект із землеустрою. 

3. Фещук Людмилі Олексіївні спільно з Верещаєвим Петром Павловичем 

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.  

4. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 



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  № 607 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про внесення змін 

у  рішення сесії 

 

З метою виправлення технічної помилки у рішенні ХХІV сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 15.03.2018 року № 534 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі з метою передачі в користування на 

умовах оренди», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 

131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України,  ст. 

8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. ст.2, 4, 6, 7 Закону 

України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  ст. ст. 26, 59  

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням І сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року № 11 «Про 

реорганізацію сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до 

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у рішення ХХІV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 15.03.2018 року № 534 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

з метою передачі в користування на умовах оренди» шляхом викладення 

назви рішення та пункт 1 даного рішення у наступній редакції:  

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

 «1. Надати дозвіл громадянину Колядичу Олександру Валерійовичу  на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



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

місцевості) з метою передачі її в користування на умовах оренди   для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ) 

розташованої за адресою: вул. Пушкіна, 44,  м. Олевськ, Житомирська 

область, орієнтовною площею 0,0366 га». 

2. 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  № 608 

ХХVІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження виду використання земельної 

ділянки комунальної власності для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури з 

метою передачі її в користування на умовах оренди      

 

  Розглянувши Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку,  керуючись  ст. ст. 12,20, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141,1861 

Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 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 вид використання земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 1824455100:01:005:0071 загальною площею 0,7325 га, 

розташованої за адресою:  вул. Герцена,19-ж, м.Олевськ, Житомирської 

області,  (Код 11.04 за КВЦПЗ) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури з 

метою передачі її в користування на умовах оренди. 

2. ПП «Дідес»  в місячний термін укласти та зареєструвати договори оренди 

земельних ділянок: 

-  кадастровий номер 1824455100:01:005:0071 загальною площею 0,7325 га, 

розташованої за адресою:  вул. Герцена,19-ж, м.Олевськ, Житомирської 

області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (Код 11.04 за КВЦПЗ);    

-  кадастровий номер  1824455100:01:005:0072 загальною площею 0,4420 га,  

розташованої за адресою:  вул. Герцена, 19-а, м.Олевськ, Житомирська 

область для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 



промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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  № 609 

ХХVІІ сесія          VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

з цільовим призначенням для будівництва 

та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування 

 

      Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки,  керуючись   ст. ст. 12,20, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 

141,1861 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 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 технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування загальною площею 

0,6302 га, кадастровий номер1824487601:03:004:0014, яка розташована за 

адресою: вул. Малікова, 51-а  с.Хочине, Олевський р-н, Житомирської обл., 

виготовлений ФОП    СЕРЕДА О.В.: 

1.1. Присвоїти новоствореній земельній ділянці комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування загальною площею 0,5234 га, кадастровий номер 

1824487601:03:004:0020, юридичну адресу: вул. Малікова, 51-а, с.Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська область. 

1.2. Присвоїти новоствореній земельній ділянці комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування загальною площею 0,1068 га,  кадастровий номер 

1824487601:03:004:0021, юридичну адресу: вул. Малікова,51-б, с.Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська область.  



1.3. Звернутися до Державного земельного кадастру щодо зміни виду 

користання земельною ділянкою кадастровий номер  

1824487601:03:004:0021, загальною площею 0,1068 га, розташованої за 

адресою: вул. Малікова,51-б, с.Хочине, Олевський р-н, Житомирська 

область, з Коду 03.05 за КВЦПЗ, для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування, на Код 03.03 за 

КВЦПЗ, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров'я  та соціальної допомоги. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування загальною площею 

0,5579 га, кадастровий номер 1824487201:09:001:0062, яка розташована за 

адресою: вул. Левчука, 39-а, с.Тепениця, Олевський р-н, Житомирської обл., 

виготовлений ФОП СЕРЕДА О.В.: 

2.1. Присвоїти новоствореній земельній ділянці комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування загальною площею 0,4343 га, кадастровий 

номер1824487201:09:001:0080, юридичну адресу: вул. Левчука, 39-а, 

с.Тепениця, Олевський р-н, Житомирська область. 

2.2. Присвоїти новоствореній земельній ділянці комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування загальною площею 0,1236 га, кадастровий номер 

1824487201:09:001:0081, юридичну адресу: вул. Левчука,39-б, с.Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська область.  

2.3. Звернутися до Державного земельного кадастру щодо зміни виду 

користання земельною ділянкою кадастровий номер 1824487201:09:001:0081 

з Коду 03.05 за КВЦПЗ, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування, на Код 03.04 за КВПЦПЗ для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій. 

3.  Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

4. 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  № 610 

ХХVІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності для будівництва  

та обслуговування інших будівель  

громадської забудови з метою  

передачі її у постійне користування 

 

        Розглянувши заяву комунального підприємства «Олевськ-Ресурсінвест» 

Олевської міської ради, зареєстрованої за адресою: вул. Свято-

Миколаївська,4, м.Олевськ, Житомирська область про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі її в постійне користування, яка розташована за адресою: вул. 

Малікова, 52,  с.Хочине, Олевський р-н, Житомирська обл., 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 Комунальному підприємству «Олевськ-Ресурсінвест» 

Олевської міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності загальною площею 0,4800 га  (Код 03.15 за 

КВЦПЗ)  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови з метою передачі її в постійне користування кадастровий номер 

1824487601:03:003:0011, яка розташована за адресою: вул. Малікова, 52, с. 

Хочине, Олевський р-н, Житомирська область. 

2. Передати Комунальному підприємству «Олевськ-Ресурсінвест» Олевської 

міської ради в постійне користування для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови, земельну ділянку комунальної 

власності загальною площею 0,4800 га, кадастровий номер 

1824487601:03:003:0011, яка розташована за адресою: вул. Малікова, 52, с. 

Хочине, Олевський р-н, Житомирська область.  



3. Комунальному підприємству «Олевськ-Ресурсінвест» Олевської міської 

ради: 

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у 

відповідності до вимог Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  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  № 611 

ХХVІІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

з цільовим призначенням для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств 

 

       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки,  керуючись   ст. 12,20, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 

141,1861 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 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 технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ) загальною площею 1,8000 га, 

кадастровий номер 1824486202:05:006:0020, яка розташована за адресою: 

вул. Л.Українки, 120, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл., 

виготовлений ФОП СЕРЕДА О.В. 

2. Присвоїти новоствореній земельній ділянці загальною площею 1,1642 га 

кадастровий номер 1824486202:05:006:0029 юридичну адресу: вул. 

Л.Українки, 120, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська область. 

3. Присвоїти новоствореній земельній ділянці загальною площею 0,6358 га  

кадастровий номер 1824486202:05:006:0030 юридичну адресу: вул. 

Л.Українки, 120-а, с.Варварівка, Олевський р-н, Житомирська область.  

4. Звернутися до Державного земельного кадастру  щодо зміни виду 

користування земельною ділянкою кадастровий номер 

1824486202:05:006:0029 загальною площею 1,1642 га, розташованої за 



адресою:  вул. Л.Українки, 120, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирської 

області, з Коду 11.03 за КВЦПЗ, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств на Код 11.04 за КВЦПЗ,  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури з метою передачі її в користування на умовах оренди. 

5. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

6. 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  № 612 

ХХVІІ сесія             VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяву Берташа Сергія Васильовича, проживає за адресою: 

вул. Володимирська, 38, кв.1, м. Олевськ Житомирська область, Саковця 

Володимира Петровича,  проживає за адресою: вул. Горького, 18, м.Олевськ, 

Житомирська область, керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, 

Законом України «Про оцінку земель», 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 загальною площею 1010 кв. м., яка 

розташована за адресою: вул.Герцена,13, м.Олевськ, Житомирська область, з 

метою продажу (викупу) в сумі 51207,00 грн. (без ПДВ) (п’ятдесят одна 

тисяча двісті сім грн. 00 коп. без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки 

становить: 50,70 грн. (без ПДВ), яка надана Берташу Сергію Васильовичу в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

2.Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, що 

розташована за адресою: вул.Герцена,13, м.Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:011:0028 між міською радою та Берташем 

Сергієм Васильовичем за ціною 51207 грн. вартість 1 кв.м = 50,70 грн.  

3.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 5000 кв. м., яка 

розташована за адресою: ІІІ-й пров. Московський, 6, м. Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:002:0021, з метою 

продажу (викупу) в сумі 211850,00 грн. (без ПДВ) (двісті одинадцять тисяч 



вісімсот п’ятдесят  грн. 00 коп. без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки 

становить: 42,37 грн. (без ПДВ), яка надана Саковцю Володимиру Петровичу 

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). 

4. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, що 

розташована за адресою: ІІІ-й пров. Московський, 6, м. Олевськ, Олевський 

район, Житомирська область, кадастровий номер1824455100:02:002:0021 між 

міською радою та Саковцем Володимиром Петровичем, за ціною   215000 

грн. 00 коп. (двісті п'ятнадцять тисяч гривень, нуль копійок (без ПДВ), 

вартість 1 кв.м = 43 грн. 00 коп.(без ПДВ) з оплатою першого внеску в 

розмірі 50% від ціни та погашення суми  залишку розстроченням платежу 

шляхом  внесенням сплати рівними частинами з врахуванням індексу 

інфляції, терміном на п’ять  років згідно графіку, (додається). 

5.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
                                               Додаток 

до п. 4 до рішення від    

11.05.2018 року № 612 

Додаток 

до Договору купівлі-продажу 

земельної ділянки 
Відповідно до п.п. 2,3 постанови № 381 КМУ від 22 квітня 2009 р.  «Про 

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності». 

1. Сума першого внеску за викуп земельної ділянки розташованої за адресою м. 

Олевськ, пров. ІІІ-й Московський, 6 загальною площею 0, 5000 га має складати 

50%  від загальної вартості , а саме 107500 грн.00 коп.(сто  сім тисяч п’ятсот  

гривень, нуль копійок) та має бути сплаченою протягом 30 календарних днів 

після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

2. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 

здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними 

частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно графіку, який є 

невід’ємною частиною договору купівлі-продажу, або одноразово у повному 

обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення першого або 

чергового платежу. 

При цьому враховується індекс інфляції, встановлений Деркомстатом за період з 

місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує 

місяцю внесення платежу. 

Графік 

розстрочення платежу за земельну ділянку, що розташована за адресою: 

Житомирська область, Олевський район, м. Олевськ, ІІІ-й пров. Московський, 6,  

кадастровий номер:1824455100:02:002:0021 

 

До 30.06.2018 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.09.2018 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.12.2018 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.03.2019 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.06.2019 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.09.2019 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.12.2019 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.03.2020 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 



До 30.06.2020 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.09.2020 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.12.2020 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.03.2021 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.06.2021 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.09.2021 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.12.2021 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.03.2022 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.06.2022 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 30.09.2022 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.12.2022 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

До 31.03.2023 – 5375 грн.00 коп.     (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять  гривень нуль 

копійок) 

Разом:  107500 грн.00 коп.(сто  сім тисяч п’ятсот  гривень, нуль копійок) 

3. Забороняється продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до 

повного розрахунку за договором купівлі-продажу. 

 

 

 
Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 613 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування з метою передачі 

її у постійне користування    

 

      Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування з метою передачі її у постійне 

користування, 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» та 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 

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

місцевості) з метою передачі її у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування (Код 03.01 за КВЦПЗ), загальною площею 0,4871 га 

кадастровий номер 1824482401:04:001:0024, яка розташована за адресою: вул. 

Княгині Ольги, 22,  с. Замисловичі, Олевський р-н, Житомирська обл. 

2. Олевській міській раді: 

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для  будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у 

відповідності до вимог Земельного кодексу України. 



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  № 614 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 
від 11.05.2018 року 

 

Про відмову у погодженні щодо 

надання Головним управлінням 

дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 25.04.2018 року № 18-6-0.334-3062/2-18 та від 02.05.2018 № 18-6-0.334-3197/2-

18 про погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року № 413 «Деякі 

питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р.№ 60-р «Питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 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. Відмовити громадянину Мельниченку Павлу Олександровичу, паспорт ВМ 402899, 

ідентифікаційний код 2971002754, який проживає за адресою: вул.Привокзальна, 3, кв.14, 

м.Олевськ, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів (Зубковицької сільської 

ради) Олевської об’єднаної територіальної громади Олевського району. 

2. Відмовити громадянину Сирдію Анатолію Леонідовичу, паспорт АА 410853, 

ідентифікаційний код 2565713494, який проживає за адресою: вул.Кривоноса, 31,кв. 2, м. 

Новоград-Волинський, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

3. Відмовити громадянину Бистрову Миколі Івановичу, паспорт ВН 695921, 

ідентифікаційний код 3059410394, який проживає за адресою: вул. Довбльська, 7, с. 

Грузливець, Пулинський р-н, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 



4. Відмовити громадянину Крамаренку Сергію Леонідовичу, паспорт ВМ 029790, 

ідентифікаційний код 2260319314, який проживає за адресою: вул. Рибалко, 9, кв.115, 

м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

5. Відмовити громадянину Захарчуку Олександру Юрійовичу, паспорт ВН 384798, 

ідентифікаційний код 3329104598, який проживає за адресою: вул. Лянгуса, 341, кв.2, м. 

Новоград-Волинський, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

6. Відмовити громадянину Атаманенку Ігорю Анатолієвичу, паспорт ВН 631171, 

ідентифікаційний код 2632419032, який проживає за адресою: вул. Леваневського, 6, 

кв.21, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення , яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

7. Відмовити громадянину Свінціцькому Артему Юрійовичу, паспорт ВН 240763, 

ідентифікаційний код 3195411273, який проживає за адресою с.Соколів, Пулинський р-н, 

Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з правом передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована 

на території Олевської міської ради Олевського району. 

8. Відмовити громадянину Смутоку Сергію Миколайовичу, паспорт ВМ 389425, 

ідентифікаційний код 2943805676, який проживає за адресою: вул. Юрія Глухова, 79-А, м. 

Новоград-Волинський, Житомирська обл. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

9.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  № 615 

ХХVІІ сесія          VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 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 житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та для будівництва індивідуальних гаражів 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних 

гаражів, керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 

118, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 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 житлового 

будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ).              

2.  Громадянам, згідно додатку, в місячний термін 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 в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4. Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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 ХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11.05.2018 року № 615  «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 житлового будинку 

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 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговуван

ня житлового 

будинку, 

господарськи

х   будівель і  

споруд, га 

Для 

будівництва 

індивідуальни

х гаражів, га 

1 2 3 4 5 6  



1 Савченко Микола 

Дмитрович 

вул. Зелена, 17, 

 с. Кишин, 

 Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

вул. Зелена, 17, 

 с. Кишин, 

 Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

0,2500 0,2500 - 

2 Вакулін Сергій 

Матвійович 

вул. Шкільна, 33, 

с. Варварівка,  

Олевського р-ну,  

Житомирської обл. 

вул. Шкільна, 33, 

с. Варварівка,  

Олевського р-ну,  

Житомирської обл. 

0,1400 0,1400 - 

3  Паламарчук Людмила 

Костянтинівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 51 а, 

кв. 23, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 51-а, 

гараж 1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0043 - 0,0043 

4 Денисенко Лариса 

Василівна 

вул. Січових 

Стрільців, 10, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Січових 

Стрільців, 10,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 

5 Грищенко Володимир 

Олександрович 

вул. Київська, 13,  

с. Калинівка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

вул. Київська, 13,  

с. Калинівка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

0,2500 0,2500 - 

6 Кравчук Петро 

Олексійович 

вул. Калинова, 14/2, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Калинова, 14/2, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0900 0,0900 - 

7 Ткач Іван Захарович вул. Григорія 

Сковороди, 6 кв. 1,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, 6, кв. 1,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0743 0,0743 - 

8 Клишевич Катерина 

Василівна 

вул. 20 річчя 

незалежності України, 

5 кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 20 річчя 

незалежності України, 

5 кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0600 0,0600 - 

9 Рудьман Єва 

Олексіївна 

вул. Лесі Українки, 12, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 12, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

10 Мидловець Валерій 

Олександрович 

вул. Комарова, 35, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 87-а, 

Гараж №1 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0033 - 0,0033 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 616 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 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  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для ведення особистого селянського господарства та 

для  індивідуального садівництва    

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва, на 

підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 

40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 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. 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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та 

для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва. 



3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

4. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

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 ХХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання  від 11.05.2018 року  № 616  «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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства та  для 

індивідуального садівництва» 

 

 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на 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 житлового будинку 

господарських будівель і споруд, для індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства» 

  

 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загаль

на 

площа, 

га 

 

Для 

будів 

ництва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд 

га 

Для 

ведення 

індивідуал

ьного 

садівництв

а,  

 га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о спор 

господ,     га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 7 8 

1 Гайченя 

Олександр 

Адамович 

вул. Перемоги, 24, 

с. Кишин,  

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул. Перемоги, 24, 

с. Кишин,  

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:011:0020 

2 Гайченя Людмила 

Петрівна 

вул. Житомирська, 

73,  

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 

73,  

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:006:0037 

3 Тимощук Василь 

Антонович 

вул. Набережна, 

36, с. Зольня, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 

36, с. Зольня, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,5605 0,2500 - 0,3105 1824482801:03:002:0011 

1824482801:03:002:0012 



4 Стафейчук 

Михайло 

Андрійович 

вул. Валерія 

Лобановського, 

12, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Валерія 

Лобановського, 

12, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - 1824455100:02:010:0147 

1824455100:02:010:0148 

5 Ткач Адам 

Іванович 

вул. Шевченка, 6,  

с. Артинськ,  

Олевський р-н,  

 

вул. Шевченка, 6,  

с. Артинськ,  

Олевський р-н,  

 

0,5233 0,2500 - 0,2733 1824487202:06:003:0003 

1824487202:06:003:0020 

6 Матвіїва Ірина 

Валеріївна 

 

вул. Набережна, 

20, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 

20, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:008:0025 

Матвіїв Ігор 

Григорович 

пров. Г.Бабій, 7, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

7 Ромашук Ніна 

Петрівна 

вул. Партизанська, 

4-А, с. Млинок, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Партизанська, 

4-А, с. Млинок, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824484404:03:001:0019 

8 Свинцицька 

Наталія 

Анатоліївна 

вул. Лермонтова, 

35, кв.221, м. 

Сімферополь, АР 

Крим 

пров. Польовий, 2, 

с. Сердюки, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,7500 0,2500 - 0,5000 1824482800:05:001:0006 

1824482800:05:001:0005 

 

9 Сорока Сергій 

Анатолійович 

вул. Кишинська, 2, 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Кишинська, 2, 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,7892 0,2500 - 0,5392 1824484003:01:002:0026 

1824484003:01:002:0027 

10 Яворський 

Костянтин 

Назарович 

вул. 

Б.Хмельницького, 

45, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Б.Хмельницького, 

45, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0801 0,0801 - - 1824455100:01:026:0053 

11 Бурмака Галина 

Леонідівна 

 

вул. Пушкіна, 28 

а, кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 28-

А, м. Олевськ, 

Житомирська обл.  

0,2200 0,1000 0,1200 - 1824455100:02:034:0038 

1824455100:02:034:0039 

Барановський Іван 

Дмитрович 

вул. Пушкіна, 28-

А, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

12 Рудь Віктор 

Григорович 

вул. Садова, 25 А, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Свято-

Миколаївський, 3, 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0600 0,0600 - - 1824455100:01:033:0047 

13 Корчевський 

Володимир 

Володимирович 

вул. Партизанська, 

29, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Партизанська, 

29, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824485301:03:003:0003 

14 Подкосова 

Світлана 

Миколаївна 

 

вул. 

Володимирська, 

49, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Володимирська, 

49, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:013:0055 

Подкосов 

Анатолій 

Володимирович 

вул. 

Володимирська, 

49, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

   

 

 

 

 

 



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 617 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва,  

та для ведення особистого селянського господарства  

 

Розглянувши заяви: 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 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 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 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови, для індивідуального 

садівництва(Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського 

господарства(Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення . 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж шести місяців виготовити проект 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.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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 ХХVІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 11.05.2018 №   «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та  для  індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства»  

 

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

для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва та для ведення особистого селянського господарства 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуал

ьного 

садівницт

ва,  

га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господ царства, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вакулін Сергій 

Матвійович 

вул. Шкільна, 33,  

с. Варварівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

с. Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0700 - - 0,0700 

2 Савченко Микола 

Дмитрович 

вул. Зелена, 17,  

с. Кишин,  

Олевський  р-н, 

Житомирської обл. 

вул. Зелена, 17,  

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирської обл. 

0,5764 - - 0,5764 

3 Андруховець 

Марина 

Михайлівна 

вул. Олевської 

республіки, 14 а, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-

Воздвиженська, 47 Б, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - 

4 Грищенко вул. Київська, 13, с. с. Калинівка, 1,1800 - - 1,1800 



Володимир 

Олександрович 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

5 Гайченя 

Володимир 

Михайлович 

вул. Корольова, 30 А, 

с. Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 30 А, 

с. Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,3700 - - 0,3700 

6 Корнійчук 

Наталія Іванівна  

вул. Шевченка, 23, с. 

Держанівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

с. Держанівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,5000 - - 0,5000 

7 Коц Ніна 

Миколаївна 

вул. Григорія 

Сковороди, 12 кв. 1, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0590 - 0,0590 - 

8 Ковальчук Олег 

Борисович 

вул. Свято-

Миколаївська, 42, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 36 а,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0270 - 0,0270 - 

9 Тимощук Олексій 

Володимирович 

вул. Миру, 1, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 28 а, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0750 - 0,0750 - 

10 Рудьман Єва 

Олексіївна 

вул. Лесі Українки, 

12, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 

12, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1600 - - 0,1600 

11 Терновий Олег 

Іванович 

вул. Олексія Береста, 

6, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Олексія Береста, 

6, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 - 

12 Хлань Віктор 

Степанович 

вул. Ковпака, 35, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0700 - 0,0700 - 

13 Новак Світлана 

Василівна 

вул. Молодіжна, 2, с. 

Сущани, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Шкільна, 23, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 618 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів,  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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ), для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та 

для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 



3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін 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 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 11.05.2018 року № 

618  «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  
 

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

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівн

ицтва 

і 

обслуг

овува

ння 

житло

вого 

будин

ку, 

госпо

дарсь

ких 

будіве

ль і 

спору

д,  га 

Для 

індиві

дуаль

ного  

садівн

ицтва,     

га 

Для 

ведене 

ння 

особи

стого 

селян

ськог

о 

госпо

дарст

ва, га 

Для 

буді

вни

цтв

а  

інд

иві

дуа

льн

их 

гар

ажі

в, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мороз 

Владислав 

Іванович 

вул. 

Центральна, 38, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824483601:05:009:0018 

2 Мельник 

Володимир 

Сергійович 

вул. Польова, 19 

а, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покровська, 9 Б, 

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1600 0,160

0 

- - - 1824485301:03:036:0010 

3 Стратович 

Олександр 

Володимирович 

вул. Горького, 

56 кв.2,  

м. Коростень, 

Житомирська 

обл. 

2-й провулок 

Ступіна, 4, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,100

0 

- - - 1824455100:02:045:0045 

4 Халімончук 

Раїса Йосипівна 

вул. 

Житомирська, 

73, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Степова, 

12-б, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0959 0,095

9 

- - - 1824455100:01:016:0176 

5 Халімончук 

Віктор 

Віталійович 

вул. Молодіжна, 

5, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

вул. Сонячна, 

11, с. Кишин, 

Олевський р-н,  

0,4500 - - 0,450

0 

- 1824484001:11:011:0021 



Житомирська 

обл. 

Житомирська 

обл. 

6 Халімончук 

Віктор 

Віталійович 

вул. Молодіжна, 

5, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Сонячна, 

11, с. Кишин, 

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824484001:11:011:0022 

7 Матвіїва Ірина 

Валеріївна 

вул. Набережна, 

20, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

20, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0550 - 0,055

0 

- - 1824455100:01:008:0027 

Матвіїв Ігор 

Григорович 

пров. Г. Бабій, 7, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

8 Саковець 

Володимир 

Петрович 

вул. Горького, 

18, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 40 років 

Перемоги, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0024 - - - 0,0

024 

1824455100:01:015:0061 

9 Настасюк Ольга 

Андріївна 

вул. Григорія 

Сковороди, 5 

кв.4, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

13а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0500 - 0,050

0 

- - 1824455100:01:008:0026 

10 Самохвалова 

Юлія 

Володимирівна 

вул. Східна, 4, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Садова, 11, 

с. Соснівка, 

Олевського р-

ну, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824487204:14:003:0118 

11 Фещук 

Людмила 

Олексіївна 

пров. 

Московський, 

25 а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Інтернаціональн

а, 1, с. Кишин, 

Олевський  р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,0996 0,099

6 

- - - 1824484001:11:010:0031 

12 Дубовець 

Валентина 

Миколаївна 

вул. Очаківська, 

82 кв.60, м. 

Харків 

урочище «Старі 

городи», с. 

Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1201 - - 0,120

1 

- 1824488001:04:001:0018 

13 Хомутовський 

Віталій 

Анатолійович 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 

30, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

15 а, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2168 0,216

8 

- - - 1824487204:14:003:0120 

14 Тимощук  

Руслан 

Миколайович 

вул. Молодіжна, 

1, с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2873 - - 0,287

3 

- 1824484003:01:002:0029 

15 Рубанський 

Олег Сергійович 

вул.Амосова 

академіка, 1/34, 

кв.128,  

с.Софіївська 

Борщагівка,  

Києво-

Святошинський 

р-н, 

пров. 

Володимирськи

й, 10,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0265 - 0,026

5 

- - 1824455100:01:013:0054 



 м. Київ 

 

16 Верещаєва 

Олена 

Олексіївна 

пров. 

Московський, 

25 а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 31-

а, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1711 0,171

1 

- - - 1824487204:14:001:0131 

17 Тимощук Надія 

Федорівна 

вул. Лісова, 6, с. 

Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6959 - - 0,695

9 

- 1824484003:01:001:0026 

18 Редько Юрій 

Григорович 

вул. 

Центральна, 50, 

с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 50, 

с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1872 - - 0,187

2 

- 1824488001:04:003:0044 

19 Кравченко 

Андрій 

Олександрович 

пров. 

Інтернаціональн

ий, 10, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Штуль-

Ждановича, 1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0600 - 0,060

0 

- - 1824455100:01:019:0181 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин                    Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 619 

ХХVІІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про співфінансування робіт по об’єктах 

«Будівництво амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини в с. Зольня, с. Кишин, с. Жубровичі,  

с. Хочине Олевського району  Житомирської області» 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міської 

ради Ніколайчука Віктора Петровича, керуючись ст. 26 Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Передбачити кошти з міського бюджету на співфінансування в 

розмірі 10% по наступним об’єктам: 

  «Будівництво амбулаторій  загальної практики сімейної медицини в  

с. Зольня» в сумі 600,0 тис. грн.; 

 «Будівництво амбулаторій  загальної практики сімейної медицини в 

 с. Кишин» в сумі 600,0 тис. грн.; 

 «Будівництво амбулаторій  загальної практики сімейної медицини в  

с. Жубровичі» в сумі 600,0 тис. грн.; 

 «Будівництво амбулаторій  загальної практики сімейної медицини в  

с. Хочине» в сумі 600,0 тис. грн. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Ніколайчука О. В. та постійну комісію міської 

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

розвитку та постійну комісію 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  № 620 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про затвердження Програми 

розвитку культури на 2018-2020 роки 

 

 З метою вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, 

збереження та подальшого розвитку культурного потенціалу в громаді, 

розвитку культурних традицій громади, збереження історичних цінностей, 

забезпечення доступності до закладів культури для всіх верств населення, 

створення максимально сприятливих умов для творчого формування 

особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 

проблем, відродження народної творчості та популяризації національних 

звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового 

відпочинку та культурного обслуговування населення, керуючись Законами 

України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки  та 

бібліотечну справу», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку культури на 2018-2020 роки, додається. 

 

2.Контроль за виконанням даного рашення покласти на постійну комісію 

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

охорони здоровя та соціального захисту населення. 

  

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 621 

ХХVІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 11.05.2018 року 

 

Про підтримку звернення Президента України 

до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання 

Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні 

 

 Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підтримуючи важливість надання Томосу про 

автокефалію Православної Церкви в Україні, на основі якого вона зможе 

посісти належне місце в родині помісних православних церков, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Підтримати звернення Президента України до Вселенського Патріарха 

Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в 

Україні (додається). 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, прав 

людини, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності. 

 

 

 

Міський голова            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ДОДАТОК 

                                                                  до рішення ХХVІІ сесії міської ради 

                                                                  VІІІ скликання № 621 від 11.05.2018 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Олевської міської ради щодо підтримки звернення Президента 

України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про 

автокефалію Православної Церкви в Україні 

 

 

Олевська міська рада підтримує звернення Президента України Петра 

Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про 

автокефалію Православної церкви в Україні від 17 квітня 2018 року. 

 Вважаємо, що рішення Константинопольської Матері-Церкви про 

надання автокефалії Православній Церкві в Україні буде актом глибокої 

історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна 

прийняла хрещення. 

 Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковному 

діалогу в Українф на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру, 

стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб 

громадян. 

 Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить 

єдність українського суспільства, усуне можливість деструктивного 

втручання зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні. 

 Закликаємо всі органи центрально та місцевої влади, а також місцевого 

самоврядування всебічно сприяти створенню української автокефальної 

Православної Церкви заради миру і єдності, свободи та процвітання 

Української держави. 

 

 

Депутати Олевської міської ради VІІІ скликання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


