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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження  

звіту про виконання міського  

бюджету за І півріччя 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: Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за  І 

півріччя 2018 року (додається) по доходах в сумі 136 711 574,09 грн., по 

видатках – 126 588 059,90 грн., по фінансуванню – (-)10 123 514,19 грн., у 

тому числі: 

- по загальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 132 411 410,01 грн.; 

видатки у сумі 119 585 185,50 грн.; 

фінансування у сумі – 12 826 224,51 грн.  

- по спеціальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 4 300 164,08 грн.; 

видатки у сумі 7 002 874,40 грн.; 

фінансування у сумі  2 702 710,32 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
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Звіт про виконання міського 

бюджету  за І півріччя 2018 року 

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська 

рада  інформує про виконання міського бюджету  І півріччя 2018 року  за 

доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 136 711,6 тис. 

грн. та видатками – 126 588,1 тис. грн., в тому числі: загальний фонд 

міського бюджету виконано за доходами в сумі 132 411,4  тис. грн., за 

видатками – 119 585,2 тис. грн.; спеціальний фонд за доходами в сумі 

4 300,2 тис.грн., за видатками – 7 002,9 тис. грн., із них доходи загального 

фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

виконано на 105,98 відсотків (план 34 755,7 тис. грн., факт 36 834,0 тис. 

грн.).  
Видатки загального фонду міського бюджету за І півріччя 2018 року 

виконано на 91,30 відсотків, /план 130 984,5 тис. грн., факт 119 585,2 тис. 

грн./,  в тому числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 77 788,5 тис. грн. при плані 83 505,5 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 2 646,5 тис. грн. при плані 3 591,6  

тис. грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  3 656,8 тис. грн. при плані  

4 375,9  тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 770,3 тис. грн. при 

плані 1 015,1 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  7 739,1 тис. грн. при плані  

8 939,5  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  21 773,6 тис. грн. при плані  

23 879,4  тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  2 905,7 

тис. грн. при плані 3 207,7 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  1 747,6 тис. грн. при 

плані 1 833,1 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

та резервний фонд)  касові видатки склали 95,6 тис. грн. при плані 175,2 

тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 461,5 тис. грн. 

при плані 461,5 тис. грн.  

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 

01.07.2018 року відсутня. 

 

 

Міський голова                                                                       О.В.Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення змін до переліку об’єктів,  

що будуть фінансуватися за рахунок субвенції  

на соціально-економічний розвиток території 

 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

червня 2018 року №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенцій 

з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» та відповідно до п.6 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.02.2012 року №106, керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в зв’язку з реорганізацією Комунального 

закладу «Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олевської міської ради в Комунальне некомерційне підприємство 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» та враховуючи висновок 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку міської ради, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Уточнити перелік об’єктів, затвердженого розпорядження КМУ від 13 

червня 2018 року №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», а 

саме: змінити найменування об’єкту з: «закупівля медичного 

обладнання (гематологічного аналізатора та біохімічного аналізатора) 

для Олевського центру первинної медико-санітарної допомоги 

Олевської міської ради по вул. Свято-Миколаївська, 46 в м. Олевськ 

Житомирської області – 199 000,00 грн.» на: «закупівля медичного 

обладнання (гематологічного аналізатора та біохімічного аналізатора) 

для Комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради по вул. Свято-
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Миколаївська, 46 в м. Олевськ Житомирської області – 199 000,00 грн.» 

(додається). 
2. 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 
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Додаток  

                  до рішення ХXХ сесії VIII скликання 

Олевської міської ради 

від 09.08.2018 року № ___ «Про 

внесення змін до   переліку 

об’єктів, що будуть фінансуватися 

за рахунок субвенції на соціально-

економічний розвиток  території» 
 
 

Перелік об’єктів (заходів), що будуть фінансуватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій по 

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді 

Назва об’єкту (заходу), його місцезнаходження Обсяг субвенції, 

грн. 

Закупівля стільців Хочинському будинку культури по 

вул. Малікова, 50 в с. Хочине Олевського району 

Житомирської області 

40 000,00 

Закупівля медичного обладнання (електрокардіографів) 

для Олевського центру первинної медико-санітарної 

допомоги Олевської міської ради по вул. Свято-

Миколаївська, 46 в м. Олевськ Житомирської області 

155 000,00 

Закупівля медичного обладнання (гематологічного 

аналізатора та біохімічного аналізатора) для 

Комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради по вул. Свято-Миколаївська, 46 

в м. Олевськ Житомирської області 

199 000,00 

Капітальний ремонт приміщення (заміна дверей) і 

виготовлення проектної документації для капітального 

ремонту (заміна дверей) для Корощинського ДНЗ № 31 

по вул. Гагаріна, 6 в с. Корощине Олевського району 

Житомирської області 

45 000,00 

Закупівля акустичної системи для Жубровицького 

сільського клубу по вул. Шевченка, 14б с. Жубровичі 

Олевського району Житомирської області 

40 000,00 

Закупівля медичного обладнання (аналізатор 

біохімічний) для комунальної установи “Олевська 

центральна лікарня” Олевської міської ради, провулок 

Промисловий, 2, м. Олевськ Житомирської області 

100 000,00 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних 

блоків) Сущанської ЗОШ I—II ступенів за адресою: 

вул. Набережна 1, с. Сущани Олевського району 

Житомирської області 

26 000,00 
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Капітальний ремонт (заміна дверей) і виготовлення 

проектної документації для капітального ремонту 

(заміна дверей) Зубковицькій ЗОШ I—III ступенів по 

вул. Житомирська, 43 в с. Зубковичі Олевського району 

Житомирської області 

80 000,00 

Закупівля комп’ютерної техніки Олевській ЗОШ I—

III ступенів № 2, вул. Шкільна, 1, м. Олевськ 

Житомирської області 

15 000,00 

Реконструкція трибун та побутових приміщень 

майнового комплексу стадіону “Колос” по 

вул. Промислова, 8-а в м. Олевськ 

300 000,00 

Всього 1 000 000,00 
 

Секретар                                                                                         В.О. Шейко 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

 

від 09.08.2018 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.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», від 11.05.2018 року № 

582 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», від 07.06.2018 

року №622 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», від 

05.07.2018 року №662 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік», а саме: 

 1.1. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 247 740 831,34 грн., 

243 639 098,34 грн., 4 101 733,00 грн., 1 437 933,00 грн.  замінити,  

відповідно, цифрами 250 681 438,16 грн., 246 067 546,34 грн., 4 613 891,82 

грн., 1 944 633,00 грн. 

          1.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 253 904 575,33 грн., 

220 860 561,78 грн., 33 044 013,55 грн. замінити,  відповідно, цифрами 

256 845 182,15 грн., 223 027 507,78 грн., 33 817 674,37 грн. 

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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 23 040 038,56 

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

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

 26 663 623,30  грн. напрямком використання якого визнати передачу 
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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. 

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

фонду міського бюджету в сумі 29 203 782,55 грн. (додаток 2) джерелами 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 26 663 623,30  грн.; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2018 року у сумі 2 540 159,25 грн., в тому числі 

від надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 2 080 417,76 

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.». 

          1.5. У пункті  3  цифри 220 860 561,78 грн., 33 044 013,55 грн. 

замінити відповідно цифрами 223 027 507,78 грн., 33 817 674,37 грн. 

1.6.  У пункті  8 цифри 3 859 854,37 грн.   замінити відповідно цифрами 

4 418 957,37 грн.         

          

2. Додатки № 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6 викласти в новій редакції. 

  

 

Міський голова                                                         О.В.Омельчук 
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Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2018  рік 

              На підставі висновку постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Олевської міської 

ради від 07.08.2018 року вносяться наступні зміни до міського бюджету. 

1. Відповідно до рішення 30 сесії Олевської районної ради 7 скликання від 

24.07.2018 року надано іншу субвенцію з Олевського районного  бюджету 

Олевському міському бюджету  

 

   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

На надання матеріальної допомоги 

Суднач Г.М. 5 000,00 5 000,00  

    

    

На надання матеріальної допомоги 

після пожежі Корець М.В. 5 000,00 5 000,00  

    

На проведення в селі Копище 

скорботних заходів з нагоди 75-х 

роковин Копищенської трагедії 20 000,00 20 000,00  

    

Всього 

 30 000,00 30 000,00  

 

2.   Надання іншої субвенції з обласного бюджету Олевському міському 

бюджету (рішення сесії обласної ради від 26.07.2018 року). 

 

  

(грн.) 

Назва району, міста 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

Депутат обласної ради 

Крамаренко С.М.       

Олевська ОТГ 73 285,0 51 585,00 21 700,00 

на придбання меблів для 

Кам"янської ЗОШ І-ІІІ ст. 
10 000,0  10 000,00   

на придбання БФП та ПК для КП 

"ОлевськРесурсІнвест" Олевської 

міської ради 

19 500,0 9 800,00  9 700,00  

на придбання плазмового 

телевізора для Сущанської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

5 500,0  5 500,00   
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на придбання БФП (принтер) для 

Копищенської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

5 485,0  5 485,00   

на придбання холодильника та 

матеріалів для обладнання 

парадного входу до школи та 

виготовлення вхідних хвірток 

(2шт.) для Новоозерянського НВК 

16 000,0 4 000,00  12 000,00  

на придбання учнівських стільців 

для Копищенської ЗОШ І-ІІІ ст. 
16 800,0 16 800,00    

Депутат обласної ради 

Мелашенко А.В.       

Олевська ОТГ 50 000,0 50 000,0 0,0 

на придбання меблів (20000), 

дитячих іграшок (10000) та на 

проведення поточного ремонту 

(20000) для ДНЗ с. Перга 

50 000,0 50 000,0   

Депутат обласної ради Казюк 

О.В.       

Олевська ОТГ 300 000,00   300 000,00 

на завершення капітального 

ремонту даху відділення 

поліклініки для КУ «ОЦЛ» 300 000,00   300 000,00 

За пропозицією ОДА та обласної 

ради 

   Олевська ОТГ 228 350,00   198 350,00  30 000,00 

Придбання ліжечок для ДНЗ 

"Чебурашка" №15 с.Жубровичі 18 000,00 18 000,00   

Поточний ремонт вуличного 

освітлення в с. Кишин 20 350,00 20 350,00   

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту ФАПу в 

с.Копище 20 000,00 20 000,00   

Закупівля парт для Варварівської 

ЗОШ 20 000,00 20 000,00   

Виготовлення ПКД на капітальний 

ремонт вул. Шкільна в м.Олевськ 30 000,00   30 000,00 

Придбання металопластикових 

вікон для будинку культури 

с.Кишин 20 000,00 20 000,00   
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Поточний ремонт в приміщенні 

клініко-діагностичної лабораторії 

Олевської центральної лікарні 100 000,00 100 000,00   

Всього 651 635,00 299 935,00 351 700,00 

    Зміна цільового призначення раніше виділених коштів з обласного 

бюджету 

 

 За пропозицією  депутата обласної ради 

Ніколайчука О.В., сесія 31.05.2018 
 Всього 

В т.ч.  

  

поточні капітальні 

Олевська ОТГ 0,0 -5 000,0 5 000,0 

змінити       

на проведення поточного ремонту 

багатоквартирного будинку за адресою: м. 

Олевськ, вул. Княгині Ольги, 22, "ОСББ 

Княже-22" 

-5 000,0 -5 000,0   

на       

на капітальний ремонт (ефективна 

термосанація) житлового будинку за 

адресою: м. Олевськ, вул. Княгині Ольги, 

22, "ОСББ Княже-22" 

5 000,0   5 000,0 

 

3.  Відповідно до рішення ХVсесії VІІ скликання Білокоровицької сільської 

ради від 05.07.2018 року  надано  іншу субвенцію з Білокоровицького 

сільського  бюджету Олевському міському бюджету  

 

   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

КУ  «Олевська центральна лікарня»  

Олевської міської ради за цифровий 

пересувний флюорограф по 

обстеженню населення 

Білокоровицької ОТГ, орендований в 

КУ «Овруцька ЦЛ» 25 213,00 25 213,00  

    

Всього 

 25 213,00 25 213,00   
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4. Надання іншої субвенції районному бюджету для проведення 

капітального ремонту приміщення КП «Олевська центральна районна 

аптека№32» для розміщення місцевого управління Пенсійного фонду 

України,  вносяться наступні зміни:  

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Збільшити доходи по спеціальному фонду по коду доходів 33010100 

«Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим»  на суму 100 000,00  грн. 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0119770 

«Інші субвенції з місцевого бюджету», КЕКВ 3220  «Капітальні 

трансферти органам державного управління  інших рівнів» на загальну 

суму 100 000,00 грн.  

 

5. На співфінансування переобладнання бібліотек у медіатеки,  

вносяться наступні зміни:  

 

       Збільшити доходи по спеціальному фонду по коду доходів 33010100 

«Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим»  на суму 50 000,00  грн. 

 

Головний розпорядник – Відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради. 

 

                Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 

0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», 

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 50 

000,00 грн.  

 

6. Для оплати за виконані роботи по ремонту доріг,  вносяться 

наступні зміни:  

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Збільшити доходи по спеціальному фонду по коду доходів 12020100 

«Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів (юридичних осіб)»  на суму 5 458,82  грн. 
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        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на загальну суму 5 458,82 грн.  

 

7. За рахунок перевиконання доходної частини за І півріччя 2018 року – 

2 078 300,00 грн., вносяться наступні зміни:  

 

КНП "Олевський ЦПМД" на програму біобезпеки – 7 362,00 грн.; 

на поточний ремонт ДНЗ с.Кам'янка – 18 726,00 грн.; 

для придбання матеріалів на ремонт пічного опалення в сільських клубах 

с.Рудня-Бистра, с.Варварівка – 15 000,00 грн.; 

на поточний ремонт доріг – 200 000,00 грн.; 

на проведення робіт та придбання матеріалів з благоустрою – 300 000,00 

грн.; 

на придбання дров для ДНЗ – 100 000,00 грн.; 

співфінансування на переобладнання бібліотек у медіатеки – 130 000,00 

грн.; 

 на утримання ДНЗ– 23 656,80 грн.; 

на надання матеріальної допомоги жителям громади – 100 000,00 грн.; 

на забезпечення поліції – 40 000,00 грн.; 

на поточний ремонт системи електропостачання та встановлення обліку е/е 

ДНЗ с.Покровське – 25 000,00 грн.; 

аудит енергоефективності по освіті – 66 600,00 грн.; 

відділу освіти, молоді і спорту (на заробітну плату обслуговуючому 

персоналу шкіл – 375 957,91 грн., іншим – 20 000,00 грн., придбання 

матеріалів для школи, фарби, вапна, крейди – 108 399,09 грн., запасних 

частин – 50 000,00 грн., оплати послуг з харчування – 36 643,00 грн.) – 

591 000,00 грн.; 

Овруцькому міжрайонному УСБУ на придбання ПММ – 20 000,00 грн.; 

Інклюзивно-ресурсному центру (на оплату відряджень  10000,0 грн. та 

придбання канцтоварів 5000,00 грн.) – 15 000,00 грн.; 

на утримання районної організації ветеранів – 15 000,00 грн.; 

КНП "Олевський ЦПМД" на придбання матеріалів для виготовлення грат 

та придбання матеріалів – 18 000,00 грн.; 

КНП "Олевський ЦПМД" за виконані роботи по зварюванню грат -  

9 600,00 грн.; 

на погашення заборгованості за перебування у Н-Волинському школі-

інтернату дитини Сопка Іллі Ярославовича (матеріальна допомога) – 1 

717,20 грн.; 

на пільгове перевезення ТзОВ "Рім-Богдан" – 80 000,00 грн.; 

Олевському ДСНС для придбання реєстратора мовної інформації – 8000,00 

грн.; 
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на технічне переоснащення системи теплопостачання із підключенням до 

теплогенератора модульного Олевської гімназії по вул.Інтернаціональна,34 

в м.Олевськ будівлі ЦРД №2 «Сонечко» - 223638,00 грн.; 

на поточний ремонт даху Стовпинської ЗОШ – 50 000,00 грн.; 

КУ "Олевська ЦЛ" на закупівлю деззасобів, антисептиків та хлорного 

вапна – 20 000,00 грн. 

 

8. В зв’язку з перетворенням  Комунального закладу «Олевський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради в 

Комунальне некомерційне підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради та на виконання звернення 

Комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради від 06.08.2018 року 

№366/01-14 переносяться наступні призначення: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

Внести такі зміни до загального фонду  міського бюджету на 2018 рік: 

 

1) Зменшити видатки  загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ  

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2282  «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до 

заходів розвитку» на загальну суму 2 710 686,05 грн. по КЗ «Олевський 

центр первинної медико-санітарної допомоги».  

2) Збільшити видатки  загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ  

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2610  «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

загальну суму 2 710 686,05 грн. по КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги». 

 

3) Зменшити видатки  загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ  

0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань», КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню» на загальну 

суму 469 570,90 грн. по КЗ «Олевський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

 

4) Збільшити видатки  загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ  

0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань», КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню» на загальну 

суму 469 570,90 грн. по Олевській міській раді. 
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5) Зменшити видатки  загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ  

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я», КЕКВ 2282  

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не 

віднесені до заходів розвитку» на загальну суму 89 959,56 грн. по КЗ 

«Олевський центр первинної медико-санітарної допомоги».  

 

6) Збільшити видатки  загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ  

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я», на загальну 

суму 89 959,56 грн. по Олевській міській раді. 

 

Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2018 рік: 

1) Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 3210 

„Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на 

загальну суму 211 834,00 грн. (в т.ч. 199 000,0 грн. – субвенція на 

соціально-економічний розвиток з державного бюджету, 5 970,0 грн. -  3% 

співфінансування з міського бюджету, кошти міського бюджету розвитку – 

5 100,00 грн., 1764,00 грн. – кошти обласного бюджету) по КЗ «Олевський 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

2) Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 3210 

„Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на 

загальну суму 211 834,00 грн. (в т.ч. 199 000,0 грн. – субвенція на 

соціально-економічний розвиток з державного бюджету, 5 970,0 грн. -  3% 

співфінансування з міського бюджету, кошти міського бюджету розвитку – 

5 100,00 грн., 1764,00 грн. - кошти обласного бюджету) по КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги». 

 

                            9. Зміни в межах кошторисних призначень. 

 

9.1 Для придбання піскосуміші, оплати та придбання меблів і 

предметів декору для Копищенського музею та оплату вартості 

проїзду за маршрутом Олевськ-Гініченськ дітей учасників АТО в 

дитячий оздоровчий табір «Дружба»: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

     Зменшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0114082 «Інші 

заходи в галузі культури і мистецтва», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  на загальну суму 140 145,00 грн. 
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       Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0117461  

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  на загальну суму 100 000,00 грн. 

 

Головний розпорядник – Відділ культури Олевської міської ради. 

 

       Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 1014040  

«Забезпечення діяльності музеїв i виставок», КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар»  на загальну суму 10 145,00 грн. 

 

Головний розпорядник – Відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради. 

Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0611020  «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. 

ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 2240  «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на загальну суму 30 000,00 грн. 

     9.2 Для оплати за виготовлену ПКД, надані послуги та придбання 

матеріалів: 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117350 

«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)», КЕКВ 2281  «Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на загальну 

суму 149 846,00 грн. 

     Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 2240  «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на загальну суму 98 767,00 грн.  

     Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0111010 

«Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на загальну суму 16 000,00 грн.КЕКВ 2240  

«Оплата послуг (крім комунальних)» на загальну суму 14 000,00 грн. 

    Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», 

КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» на загальну суму 6 

079,00 грн. 

   Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» на загальну суму 15 000,00 грн. 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 
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Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 3132  «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» на загальну суму 320 401,66 грн. 

   Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів»», КЕКВ 2240  «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на загальну суму 5 290,00 грн. 

 

   Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0111010 

«Надання дошкільної освіти», КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на загальну суму 45 307,00 грн. 

 

Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0116011 

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», КЕКВ 

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 

68 222,00 грн. 

 

   Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», 

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 

106366,00 грн. 

 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117130 

«Здійснення  заходів із землеустрою», КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на загальну суму 7 438,86 грн. 

   Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117310 

«Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства», КЕКВ 3122 

„Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів” на суму 16 515,00 

грн. 

Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117322 

«Будівництво1 медичних установ та закладів», КЕКВ 3122 „Капітальне 

будівництво (придбання) інших об'єктів” на суму 48 016,80 грн. 

 

Головний розпорядник – Відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради. 

Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0611020  «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. 

ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3132  «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» на загальну суму 23 246,00 грн. 

 

9.3  Для сплати членських внесків до Асоціації «Енергоефективні міста 

України», вносяться наступні зміни:  

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 
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           Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)»  на суму 8 000,00 грн. 

        Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0117680 

«Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» на суму 8 000,00 грн. 

 

           

    

Начальник фінансового відділу                                             К.О.Горпиніч 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

Розглянувши подані документи громадян: Колбасюка Василя 

Васильовича, проживає за адресою: вул. Миру, 5, м.Олевськ, Дворецького 

Івана Володимировича, проживає за адресою: вул.Незалежна, 55, с.Рудня-

Хочинська, Саковець Надії Володимирівни, проживає за адресою: 

вул.Миру, 6 в м.Олевськ, Грузинського Валерія Борисовича, проживає за 

адресою: вул.С-Миколаївська, 32 «в», кв.2 м.Олевськ, Бігун Наталії 

Володимирівни, проживає за адресою: вул.Зарічна, 17,  с.Хочине, Ткач 

Людмили Миколаївни, проживає за адресою: вул. Володимирська, 6 кв.32, 

м.Олевськ, Модестової Наталії Адамівни, проживає за адресою: 

вул.Г.Сковороди, 26а, м.Олевськ, Гилюк Світлани Миколаївни, проживає 

за адресою: вул.Промислова,74 кв.8, м.Олевськ, Мельник Ніни Євтухівни, 

що проживає за адресою: вул.Лісова, 43, с.Хочине,  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: 

- Колбасюку Василю Васильовичу на лікування – 10 000,00 грн.; 

- Дворецькому Івану Володимировичу на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Саковець Надії Володимирівні  на лікування чоловіка – 3 000,00 грн.; 

- Грузинському Валерію Борисовичу на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Бігун Наталії Володимирівни на лікування сина – 3 000,00 грн.; 

- Ткач Людмилі Миколаївні на лікування сина – 5 000,00 грн.; 

- Модестовій Наталії Адамівні на лікування підопічної Буско Каріни     
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- Володимирівни – 5 000,00 грн.; 

- Гилюк Світлані Миколаївні на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Мельник Ніні Євтухівні на лікування – 3 000,00 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення змін у структуру та 

штатну чисельність виконавчого апарату 

Олевської міської ради та її комунальних 

установ  

 

У зв’язку з упорядкуванням структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Олевської міської ради та її комунальних установ, 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у структуру та штатну чисельність виконавчого 

апарату Олевської міської ради та її комунальних установ 

затвердженого рішенням ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 08.02.2018 року № 449 «Про затвердження у новій 

редакції структури та штатної чисельності виконавчого апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ». 

2. Ввести до відділу містобудування, архітектури та будівництва 

посаду  головного спеціаліста. 

3. Ввести до Центру надання адміністративних послуг посаду водія. 

4. Затвердити у новій редакції структуру та штатну чисельність 

виконавчого апарату Олевської міської ради та її комунальних 

установ, додається. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

Міський голова                                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

Додаток 

до рішення ХХХІ сесії Олевської 

 міської ради від 09.08.2018 року № 

СТ Р У К Т У РА 

та штатна чисельність виконавчого апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ 
 

№  

Назва структурного підрозділу та посади 

Кількі 

сть 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1 Міський голова 1  

2 Секретар ради 1  

3 Перший заступник міського голови з 

питань економічного розвитку, інвестицій, 

земельних відносин та комунальної 

власності 

1  

4 Заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, будівництва  

1  

5 Заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики 

1  

6 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

1  

7 Старости   20  

8 Діловоди 20  

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

9 Загальний відділ 24  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

 Головний спеціаліст по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Системний адміністратор 1  

 Секретар керівника 1  

  Водій 2  

 Прибиральник службових приміщень 2  

 Оператори котелень 11  

 Завідувач господарства 1  

10 Юридичний відділ 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

11 Сектор кадрової роботи 2  

 Завідувач сектору 1  

 Головний спеціаліст 1  

12 Фінансовий відділ 4  
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  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст першої категорії 1  

13 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

5  

 Начальник відділу (головний бухгалтер) 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

  Бухгалтер 2  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

14 Центр надання адміністративних послуг 5  

 Керівник центру 1  

 Адміністратор 3  

 Спеціаліст І категорії 1  

 Водій 1  

15 Відділ реєстрації 4  

 Начальник відділу, державний реєстратор  

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

1  

 Державний реєстратор місця проживання 

громадян 

1  

 Державний реєстратор речових прав на 

нерухоме майно 

1  

 Головний спеціаліст 1  

16 Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

1  

17 Інспектор з праці 1  

18 Управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства.      

7  

  Начальник управління 1  

19 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

3  

 Начальник відділу 1  

 Головний архітектор громади 1  

 Головний спеціаліст 2  

20 Відділ житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту 

населення 

3  

 Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

21 Управління земельних відносин  8  

  Начальник управління 1  

22 Відділ регулювання земельних відносин 4  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст І категорії 1  
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 Оператор комп’ютерного набору 1  

23 Відділ юридичного  забезпечення та 

контролю 

3  

 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

24 Відділ економічного розвитку,  

транспорту, туризму, інвестицій та  

комунальної власності 

6  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

   Головний спеціаліст 2  

  Спеціаліст І категорії 2  

Виконавчі органи міської ради зі статусом юридичної особи 

25 Відділ освіти, молоді та спорту  

(Юридична особа) 

5  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

26 Відділ культури (Юридична особа) 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

27 Сектор охорони здоров’я (Юридична 

особа) 

2  

  Завідувач сектору 1  

  Головний спеціаліст 1  

Комунальні установи Олевської міської ради 

28 Комунальна установа  

«Олевський міський центр  

соціальної реабілітації  дітей-інвалідів» 

  

29 Комунальна установа «Територіальний 

центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг )»  

(Юридична особа) 

  

30 Комунальна установа «Трудовий архів»  

Олевської міської ради (Юридична особа) 

2  

31 Комунальна установа «Центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 (Юридична особа) 

  

32 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа» 

13  

33 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа боротьби» 

7,5  

Пожежна охорона 

34 Місцева пожежна охорона 3  

Федерація спортивних товариств 

35 ФСТ «Колос» 1  
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Благоустрій 

36 Благоустрій 20  

 

Секретар ради                     В.О. Шейко 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                    VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження Положення 

«Про конкурс на кращу проектну пропозицію 

виготовлення погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю» 

  

 

Відповідно до п. 5 ст. 31, п. 10 ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою належного вшанування та увічнення 

пам’яті видатного діяча українського повстанського руху часів Другої 

світової війни, засновнику УПА «Поліська січ» Тараса Бульби-Боровця, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Положення «Про конкурс на кращу проектну пропозицію 

виготовлення погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю» (додається). 

2.Затвердити склад конкурсної комісії на кращу проектну пропозицію 

виготовлення погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю ( додається). 

 

 

Міський голова                                                                        О.В. Омельчук 
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Положення 

«Про конкурс на кращу проектну пропозицію 

 виготовлення пам’ятника  (погруддя)  Тарасу  Бульбі-Боровцю» 

 

1. Мета і завдання конкурсу 

1.1. Метою конкурсу є виявлення кращих архітектурно-

планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних 

пропозицій, ідей і концепцій пам’ятника (погруддя) Тарасу Бульбі-

Боровцю, що увічнюватиме видатного діяча українського повстанського 

руху часів Другої світової війни, засновника УПА «Поліська січ». 

1.2. Завдання конкурсу – пошук кращої концептуальної ідеї 

високомистецького архітектурно-пластичного виготовлення пам'ятника 

(погруддя), присвяченого діячу українського повстанського руху часів 

Другої світової війни, засновника УПА «Поліська січ», який буде 

встановлений у місті Олевськ. 

1.3. Строки проведення конкурсу: 

 прийом заяв до 12 вересня 2018 року до 18.00 год  ; 

 розгляд проектних пропозицій до 14 вересня 2018 року; 

 офіційне оприлюднення результатів конкурсу до 24 вересня 2018 

року. 

2. Правомочність учасників конкурсу 

2.1. Запрошення до участі у конкурсі розповсюджується на 

юридичних осіб, фізичних осіб або групи юридичних осіб та/або фізичних 

осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, надали організатору 

заявку. 

2.2. Кожний учасник конкурсу може подати тільки одну заявку з 

конкурсними матеріалами. У випадку, якщо учасник конкурсу подає 

більше однієї заявки, усі конкурсні матеріали за його участю відхиляються 

незалежно від результатів конкурсу. 

2.3. Для участі в конкурсі учасник подає особисто  або надсилає 

поштою  у визначений строк такі документи : 

2.3.1 Інформація про учасника конкурсу: 

- найменування учасника конкурсу (для юридичних осіб); 

- копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб); 

- поштова адреса учасника конкурсу; 
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- контактний телефон 

2.3.2. Склад ескізного проекту пам’ятника ( погруддя): 

- місце розташування погруддя; 

- ситуаційний план (М 1: 1000) 

- генплан М 1:500; 

- план споруди М 1:100 (1:50); 

- макет пам’ятника (погруддя) М 1:10 (1:20; 1:5) або комп’ютерна 

графіка; 

- пояснювальна записка з обґрунтуванням та стислим описом задуму. 

3.Умови проведення конкурсу  

3.1. Конкурс проводиться в один тур. 

3.2. Усі сторінки документів, що входять до конкурсних матеріалів, 

мають бути пронумеровані, підписані учасником конкурсу та подаються в 

запечатаному виді. Матеріали надані на електронних носіях додаються до 

документів.  

3.3. Конкурсні матеріали повинні бути доставлені за адресою: 11001, 

Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 2. 

3.4. Усі конкурсні матеріали, що надійшли до організатора конкурсу 

не пізніше часу і дати, що зазначені в оголошенні про проведення 

конкурсу, реєструються організатором конкурсу. 

3.5. Усі заявки та конкурсні матеріали, одержані організатором після 

закінчення кінцевого строку їх подання або які не відповідають умовам 

конкурсу, не розглядаються . 

3.6. Для оцінки та визначення проекта-переможця створюється журі 

конкурсу у складі 7 осіб за розпорядженням міського голови. Конкурс є 

відкритим і до участі в ньому можуть запрошуватись фахівці або авторські 

колективи фахівців – дипломованих професійних архітекторів та 

скульпторів. 

3.7. Конкурс проводиться на безкоштовній основі. 

3.8. Ескізні проекти, подані на конкурс, не повертаються. 

3.9. Переможець конкурсу отримує грошову винагороду відповідно 

п. 8.2. даного Положення та право нанесення прізвища та ініціалів у 

правому нижньому кутку пам’ятника (погруддя). 
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3.10. Замовником і організатором конкурсу є Олевська міська рада 

Житомирської області . 

4. Вимоги до Конкурсних матеріалів  

4.1. Для участі в Конкурсі учасники подають проектні пропозиції 

щодо пам’ятника (погруддя), присвяченого діячу українського 

повстанського руху часів Другої світової війни, засновника УПА 

«Поліська січ» 

4.2. Дизайн-проект учасника конкурсу повинен відповідати 

наступним вимогам: 

- учасникам Конкурсу необхідно врахувати співмасштабність 

пам'ятника (погруддя) з існуючою забудовою та передбачити благоустрій 

прилеглої території. 

- запропоновані проекти повинні бути виробленні з високоякісних 

матеріалів, їх конструкція повинна бути довгостроковою; 

- при розміщенні пам’ятника (погруддя) повинен враховуватись 

благоустрій прилеглої території, її мощення та озеленення, урахування 

розташування мереж зовнішнього освітлення. 

4.3. Учасники конкурсу подають такі матеріали (документи): 

ситуаційний план (М 1: 1000); генеральний план (у межах прилеглої 

території) – М 1: 500; макет у межах прилеглої території - М 1: 500 або 1: 

200; модель пам’ятника в електронному вигляді (масштаб довільний, 

розширення не менше 300 DPI); інші ілюстративні матеріали (розгортки, 

перспективи тощо), необхідні для розкриття ідеї проекту. 

5. Процедура проведення конкурсу 

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними матеріалами здійснює журі 

конкурсу. 

 5.2. Журі конкурсу розкриває всі конверти з конкурсними 

матеріалами після закінчення строку їх подання, зазначеного в оголошенні 

про проведення конкурсу.  

5.3. Після розкриття конвертів з конкурсними матеріалами 

здійснюються перевірка наявності в них необхідних документів, про що 

вноситься запис у протокол, який підписується усіма присутніми членами 

журі.  

5.4. Для детального оцінювання конкурсних матеріалів журі 

перевіряє наявність усіх документів, передбачених цим положенням, 

правильність їх оформлення та відповідність вимогам художньо-
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конструкторського завдання. Якщо конкурсні матеріали подані не 

повністю, оформлені неналежним чином або не відповідають вимогам 

художньо-конструкторського завдання та конкурсній документації, вони 

відхиляються й далі не розглядаються. 

 5.5. Участь у конкурсі може бути припинена, а конкурсні матеріали 

відхилені, якщо учасник надав недостовірну чи неповну інформацію. 

6. Оцінка та порівняння конкурсних матеріалів 

6.1.Після розкриття конвертів та з’ясування комплектності 

конкурсних матеріалів починається їх оцінка, порівняння та визначення 

переможця конкурсу.  

6.2. Порівняння, оцінка конкурсних матеріалів та вибір переможця 

відбуваються у відкритому засіданні за участю не менше ніж 2/3 

затвердженого складу журі. Рішення щодо визначення переможця 

конкурсу оголошується на відкритому засіданні.  

За результатами конкурсу журі складає протокол, у якому, зокрема, 

зазначається:  

- умови конкурсу; 

- склад присутніх членів журі;  

- відомості про учасників конкурсу;  

- короткий опис розглянутих матеріалів;  

- рішення про результати конкурсу;  

Протокол підписується усіма присутніми членами журі. 

7. Порядок роботи журі Конкурсу 

7.1. Журі приймає рішення шляхом голосування простою більшістю 

голосів. 

7.2. Засідання журі вважається правочинним, якщо в ньому взяло 

участь 2/3 затвердженого складу.  

7.3. Члени журі участі в Конкурсі не беруть, не консультують 

учасників та утримуються від публічних заяв, що можуть вплинути на 

прийняття авторами проектних рішень.  

7.4. Члени журі не мають права розголошувати будь-які відомості з 

розгляду проектів і визначення переможця.  
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7.5. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу 

матеріали, що не обумовлені умовами та програмою Конкурсу.  

7.6. Журі не розглядає проектів: які надіслані або подані після 

закінчення встановленого терміну; анонімність яких була свідомо 

порушена; такі, що не відповідають даному Положенню.  

7.7. Оголошення результатів Конкурсу проводиться на офіційному 

сайті Олевської міської ради та в засобах масової інформації протягом 10 

(десяти) днів після прийняття рішення журі. 

7.8. Журі має право відмінити конкурс чи визнати таким, що не 

відбувся, у разі, якщо: 

 - було відхилено всі конкурсні матеріали;  

- кількість присутніх членів журі менша, ніж 2/3 затвердженого 

складу;  

- конкурсні пропозиції не відповідають художньому та естетичному 

вигляду погруддю. 

7.9. Конкурсні матеріали учасників, що брали участь у конкурсі, не 

повертаються учаснику і зберігаються організатором конкурсу. 

7.10. Виплата винагороди та переможцю конкурсу здійснюється 

замовником конкурсу у місячний термін з дня прийняття рішення журі. 

8. Витрати Конкурсу 

8.1. Конкурс фінансується за рахунок бюджету Олевської ОТГ. 

8.2. Витрати Конкурсу складають: грошова нагорода переможцю 

конкурсу  -  10 000, 00 грн. 

 

Секретар ради       В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

Склад конкурсної комісії на кращу проектну пропозицію 

виготовлення погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю 

 Ніколайчук Олександр Володимирович –  перший заступник 

Олевського міського голови;  

- Коц Віктор Васильович –  депутат  міської ради; 

- Павленко Олександр Юхимович – заступник голови Олевської  

районної організації «Просвіта»; 

- Ковалінський Юрій Михайлович – голова Олевської районної 

партійної організації ВО «Свобода»; 

- Пятницький Володимир Броніславович – головний архітектор 

громиди; 

- Кльоц Ірина Василівна – начальник відділу культури Олевської 

міської ради; 

- Ігнатюк Анатолій Опанасович – директор комунального 

підприємства «Архітектурно-планувальне бюро». 

 

 

Секретар ради       В.О. Шейко 
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                               7 

        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                    VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження Порядку  

проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад педагогічних фахівців 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Олевської міської ради 

 

Відповідно до пункту 45 положення про інклюзивно-ресурсний 

центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 р. № 545, ст. 20 Закону України «Про освіту», Статуту комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської міської ради та з 

метою визначення механізму проведення конкурсу на посаду  педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсного центру, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити Порядок  про проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад педагогічних фахівців КУ «Інклюзивно-ресурсного 

центру» Олевської міської ради, додається. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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Порядок  

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської міської ради 

Загальні питання 

1.  Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі – вакантна 

посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати 

посадові обов’язки. 

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної 

компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру (далі - ІРЦ) на основі оцінювання їх 

особистих досягнень, знань, умінь, навичок, моральних і ділових якостей 

для належного виконання посадових обов’язків. 

2.1. Вимоги до кандидатів: 

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна 

освіта», «Дефектологія», «Психологія», «Фізичне виховання» 

(лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, 

тифлопедагога, олігофренопедагога; 

- стаж роботи за фахом не менше двох років та (або) наявності довідки 

щодо навчання за спеціалізацією сурдопедагога, олігофренопедагога, 

логопеда. 

3. Конкурс проводиться за дотриманням принципів: 

 - законності; 

 - прозорості; 

 - забезпечення рівного доступу; 

 - недискримінації; 

 - доброчесності; 

 - надійності та відповідності методів іспиту. 

4. Конкурс оголошується директором ІРЦ. Організаційні заходи щодо 

здійснення та проведення конкурсного відбору здійснює Відділ освіти , 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

5. Конкурсний відбір проводиться поетапно: 
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   5.1. Публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в 

офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

   5.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному 

відборі; 

   5.3. Попередній розгляд поданих документів на відповідність 

встановленим законодавствомвимогам; 

   5.4. Проведення іспиту та визначення його результатів; 

   5.5. Проведення співбесіди та визначення її результатів; 

   5.6. Визначення результатів конкурсного відбору; 

   5.7. Оприлюднення результатів конкурсу. 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантні посади та 

оголошення про проведення конкурсу 

6. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Відділу 

освіти, спорту та молоді Олевської міської ради не пізніше, ніж за 15 днів 

до початку проведення конкурсного відбору. 

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: 

   - найменування і місцезнаходження ІРЦ; 

  - найменування посад та умови оплати праці; 

  - кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти); 

  - перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному 

відборі та строк їх подання; 

  - дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 

  - прізвище, ім’я, по батькові , номер телефону та адресу електронної 

пошти особи, яка подає додаткову інформацію про проведення 

конкурсного відбору. 

    В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

   8. Строк подання документів ля участі в конкурсному відборі не може 

становити менше 10 та більше 15 календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсного відбору. 

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі 
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  9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто 

або поштою) конкурсній комісії такі документи: 

    - копію паспорта громадянина України; 

    - письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у 

довільній формі (Додаток 1); 

    - копію трудової книжки; 

    - копію документів (документа)про освіту з додатками; присвоєння 

вченого звання; 

    - письмову згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 2). 

    Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати 

до заяви про участь у конкурсі інші документи , не передбачені в 

оголошенні про проведення конкурсу. 

10. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду 

здійснюється Відділом освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

11. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів 

вважається зазначена  на поштовому штемпелі. 

12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, 

претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не 

допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом 

відділу освіти. 

13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не 

розглядаються та повертаються особам , які їх подали. 

14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у 

конкурсі, письмово повідомляються засновником про прийняття рішення 

щодо їх  кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з 

дати закінчення строку поданих документів. 

 

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної 

комісії 

15. Для проведення конкурсного відбору директором ІРЦ утворюється 

конкурсна комісія, до складу якої входить менше 5 осіб, зокрема: 

 - директор ІРЦ; 

 - представники закладів освіти; 
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 - представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення; 

 - представники громадських організацій. 

16. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення конкурсної комісії 

приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні. 

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру 

17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 

співбесіди. Кваліфікаційний іспит фахівців ІРЦ проводиться за нпрямами: 

 - знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими потребами; 

 - знання основ спеціальної педагогіки; 

 - знання про порядок організації інклюзивного навчання. 

18. Іспит складається з трьох питань за напрямками, визначеними у пункті 

17 цього Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити 

не більше 60 хвилин. 

19. для визначення результатів іспиту використовується така система: 

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть 

питання; 

2 бали виставляються кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

0 – 1 бал (лів) виставляються кандидатам, які не відповіли на питання або 

надали невірну відповідь. 

20. Члени комісії визначають результати письмового іспиту згідно з 

пунктом 19 цього Порядку (Додаток 3). 

21. Кандидати, які за результатами іспиту набрали три бали, допускаються 

до співбесіди. 

22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 

досягнень, компетенції, особистих якостей  вимогам до професійної 

компетентності кандидата та його відповідних посадових обов’язків. 

   Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 

походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

   Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 

конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. 
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23. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності 

на співбесіді використовується така система: 

2 бали виставляється кандидатам, які  відповідають вимозі; 

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі. 

24. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом 

комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди. 

25.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як 

середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок (Додаток 4) 

26. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання 

середніх оцінок за кожний етап конкурсу (Додаток 5). 

27. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою 

якого визначається переможець конкурсу (Додаток 6). 

28. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загаьний рейтинг, 

переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів 

комісії. 

29. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення 

співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів 

конкурсного відбору. 

30. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо 

висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ ОБЛАСНИХ, 

МІСЬКИХ державних адміністрацій не пізніше ніж через три робочих дні з 

дати його отримання. 

31. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ 

призначає на посаду фахівця відповідно до вимог законодавства про 

працю. 

32. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся в разі, коли: 

- відсутні заяви в конкурсному відборі; 

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; 

- конкурсною комісією не визначено претендента. 

33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться 

повторний конкурсний відбір. 
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34. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах 

масової інформації та на офіційному сайті Олевської міської ради не 

пізніше ніж 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу. 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                    VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення ХХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 08.02.2018 року № 463 «Про передачу 

в оренду комунального майна» 

 

Керуючись параграфом 1 гл. 58 Цивільного кодексу України, ст. ст.5, 

7 та ч.7 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням ХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

12.01.2018 року  №423 «Про перелік майна, що може бути передане в 

оренду», рішенням ХХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

15.12.2017 року №378 «Про внесення змін до Переліку майна, що може 

бути передане в оренду» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, підприємництва та сфери послуг,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

скликання від 08.02.2018 року №463 «Про передачув оренду комунального 

майна». 

2. П. 1 даного рішення викласти у наступній редакції: «1.Передати в 

оренду майно, яке належить до комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, як такому, що переміг у конкурсі, а 

саме: приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» частину димової 

труби, загальною площею 20,0 м2, яке знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, буд. 14а, с. Жубровичі, Олевського району, Житомирської 

області, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 1 500 грн. 00 

коп. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) в місяць». 

3. Відділу культури Олевської міської ради, а саме: начальнику відділу 

Кльоц І.В.підписати договір про передачу в оренду зазначеного 

нерухомого майна, відповідно до Положення про оренду майна Олевської 

міської ради.  
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4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунальногого сподарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

                                                                                                  9 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н НЯ  № 

ХХХ сесія                    VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року  

 

Про надання пільги 

орендної плати  

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення комунальної установи «Олевська ЦРА 

№32» від 12.07.2018р. та 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 пільгу орендної плати в розмірі 1 (одна) гривня в рік комунальній 

установі «Олевська ЦРА №32» на термін дії договору оренди за 

приміщення, яке знаходиться за адресою: пров. Промисловий, 2, м. 

Олевськ, Житомирської області, що перебуває у комунальній власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади і знаходяться на 

балансі Комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради. 

2. Комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради, а саме: головному лікарю Казюку О.В. підписати договір про 

передачу в оренду зазначеного нерухомого майна, відповідно до 

Положення про оренду майна Олевської міської ради.  

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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н НЯ  № 

ХХХ сесія                    VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження звіту оцінки 

майна об’єкта комунальної власності  

 

Керуючись ст. ст. 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про 

затвердження методики оцінки майна», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, з метою розрахунку 

стартової мінімальної орендної плати, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіту про оцінку майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ №000964 від 01.08.2018 року, частина 

нежитлової будівлі котельні, (приміщення складу площею 190,0 м2), що 

розташоване по вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, Олевського району, 

Житомирської області у сумі 95 629 грн. 00 коп. (дев’яносто п’ять тисяч 

шістсот двадцять дев’ять гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. 

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

комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.) провести 

розрахунок стартової мінімальної орендної плати на частину нежитлової 

будівлі котельні, (приміщення складу площею 190,0 м2), що розташоване 

по вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, 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 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

  

Про укладання договору  

оренди нерухомого майна 

 

Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 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. Укласти з ТОВ «Союз-Хміль» договір оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади та знаходиться на балансі відділу культур 

Олевської міської ради на частину нежитлового приміщення котельні 

будинку культури, за адресою: вул. Шевченка, 14б, с. Жубровичі, 

Олевський район, Житомирська область, загальною площею – 190,0  м2 з 

01.08.2018 року на 2 роки 11 місяців, із сумою орендної плати: 1195 

гривень 36 копійок (одна тисяча сто дев’яносто п’ять гривень тридцять 

шість копійок) в місяць. 

2. Відділу культури Олевської міської ради, а саме: начальнику відділу 

Кльоц  І.В. підписати договір про передачу в оренду зазначеного 

нерухомого майна, відповідно до Положення про оренду майна Олевської 

міської ради.  

3. Контроль за виконанням данного 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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_______________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХX сесія           VІІІ скликання  

 

від  09.08. 2018 року 

 

Про внесення доповнень до Програми 

надання фінансових гарантій медичного  

обслуговування населення на період до 2022 року 

 

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 30 листопада 2016 р. №1013, Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VІІІ, 

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

№2233-VІІІ від 07.12.2017 року, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002-VІІІ, 

Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 року №2206-VІІІ, а 

також згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року 

№955 «Про затвердження програми надання громадянам гарантованої 

державної безоплатної медичної допомоги», «Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 

місцевості», затверджені постановою КМУ від 06.12.2017 р. №983 та 

Наказу МОЗ України «Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-

підприємців, які надають первинну медичну допомогу»  №148 від 

26.01.2018 р, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення ХХІХ сесії  VІІІ скликання Олевської міської ради від 05.07.2018 

року № 667 «Про затвердження Програми надання фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення на період до 2022 року», враховуючи 



ПРОЕКТ 

 

 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести до  Програми надання фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення на період до 2022 року, в додаток 1 таблиці 

«Перелік завдань і заходів проекту Програми надання фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення на період до 2022 року» в розділ 

«Відповідальний за виконання» доповнення  словами «виконавчий комітет 

Олевської міської ради» до пунктів 1-7 наступних  напрямків: Створення 

комунального некомерційного підприємства Олевської міської ради; 

Медичні послуги за договорами з юридичними особами; Придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв; Видатки на оплату праці; Капітальні видатки; 

Заходи розвитку первинної медико-санітарної допомоги. 

2. Добавити  до таблиці «Перелік завдань і заходів проекту Програми 

надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення на 

період до 2022 року» пункт 8. «Оплата послуг крім комунальних». 

Відповідальні за виконання: «КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради (за згодою), виконавчий комітет 

Олевської міської ради.   Загальний обсяг фінансування – 250,00 тис.грн., в 

тому числі 2018 рік – 50,00 тис.грн.; 2019 рік -  50,00 тис.грн.; 2020рік – 

50,00 тис.грн.; 2021рік – 50,00 тис.грн.; 2022рік -  50,00 тис.грн. Місцевий 

бюджет - у межах фінансових можливостей». 

3. Усього за Програмою загальний обсяг фінансування становить – 

23350,00тис.грн., в тому числі:  2018рік  – 7350тис.грн.; 2019 рік – 

5000тис.грн.;  2020 рік – 5000,00тис.грн; 2021 рік – 3000,00тис.грн;  2022 

рік – 3000,00тис.грн.    

4. 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  
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення доповнень до 

Програми економічного і соціального  

розвитку  Олевської  міської  об’єднаної  

територіальної громади  на 2018 рік  

 

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

Україні», листа Олевської районної ради Житомирської області від 

18.07.2018 року № 98/02-19 щодо створення нормальних умов для 

працівників та відвідувачів КП «Олевська центральна районна аптека № 

32», а також  для зберігання Олевського місцевого управління Пенсійного 

фонду України та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1.  Внести доповнення до таблиці  «Основні   напрямки  та заходи розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації 

у 2018 році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік: 

 - Розділ  7 «Поліпшення матеріально-технічної бази закладів медицини, 

освіти, культури» доповнити пунктом № 123 - «Капітальний ремонт 

приміщення комунального  підприємства «Олевська центральна районна 

аптека №32» за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, буд. 9», обсяг 

фінансових ресурсів становить -  300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 

копійок) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій, земельних 

відносин  та комунальної власності  Ніколайчука О.В. 

 

Міський  голова                   О.В. Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення ХV сесії Олевської  

міської ради VІІІ скликання від 12.09.2017 року № 248  

Про затвердження Програми «Забезпечення громадян  

Олевської об’єднаної територіальної громади життєво  

необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення на 2017-2019 роки» 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №160 

«Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», а також 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

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

фізкультури і спорту, питань охорони здоров'я та соціального захисту 

населення, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у рішення ХV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 12.09.2017 року № 248 «Про затвердження Програми «Забезпечення 

громадян Олевської об’єднаної територіальної громади життєво 

необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2017-2019 роки» (далі – Програма), додавши у Розділ 1 

таблицю «Паспорт Програми», згідно з Додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.) та постійну комісію міської ради 

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

охорони здоров'я та соціального захисту населення (Шапорда В.І.). 

 

Міський голова                                                                   О.В. Омельчук 
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Додаток  

до рішення XХX сесії VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 09.08.2018 року №  

 

Паспорт 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, 

 комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської 

ради, комунальна установа «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської 

ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, управління та 

відділи Олевської міської ради, виконком 

міської ради, Олевська районна рада, 

Олевська районна державна адміністрація 

5. Учасники Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської 

ради, комунальна установа «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської 

ради 

6. Термін реалізації Програми 2017 – 2019 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, 

обласний бюджет 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

 

Секретар   ради                                                                                 В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXX сесія                   VІІІ скликання 

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення ХV сесії Олевської  

міської ради VІІІ скликання від 12.09.2017 року № 249  

«Про затвердження цільової соціальної програми протидії 

захворювання на туберкульоз до 2018 року Олевської міської ради» 

 

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

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 22 березня 

2012 року № 4565-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про 

боротьбу із захворюванням на туберкульоз», з метою поліпшення 

епідемічної ситуації, шляхом зниження показників захворюваності 

населення на туберкульоз, підвищення ефективності лікування, 

поліпшення діагностики туберкульозу, а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку і постійної комісії міської 

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

охорони здоров'я та соціального захисту населення, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у рішення ХV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 12.09.2017 року № 249 «Про затвердження цільової соціальної 

програми протидії захворювання на туберкульоз до 2018 року 

Олевської міської ради» (далі – Програма), доповнивши п. 5 «Учасники 

програми» Розділу 1 «Загальна характеристика цільової соціальної 

Програми протидії захворюванню на туберкульоз до 2018 року» 

наступними словами: «комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.) та постійну комісію міської ради 

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

охорони здоров'я та соціального захисту населення (Шапорда В.І.). 

 

Міський голова                                                                   О.В. Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження  «Програми  

організації допомоги правоохоронним 

органам у забезпеченні охорони 

громадського порядку та профілактики 

злочинності на території Олевської 

міської ОТГ на 2018-2020 роки» 

 

      Розглянувши проект «Програми організації допомоги 

правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та 

профілактики злочинності на території Олевської міської ОТГ на 2018-

2020 роки»,  відповідно до  Указу Президента України від 19 липня 2005 

року № 1119/2005 «Про заходи, щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності», Закону України «Про Національну 

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

в Україні», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

людини, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності,  міська 

рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму організації допомоги правоохоронним 

органам у забезпеченні охорони громадського порядку та 

профілактики злочинності на території Олевської міської ОТГ на 

2018-2020 роки» (далі – Програма), згідно з додатком.  

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 регламенту, депутатської діяльності і 

етики, прав людини, законності, правопорядку та антикорупційної 

діяльності (Вербельчук Р.В.).  

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХХ сесії                              

Олевської міської ради VІІІ 

скликання   

від 09.08.2018 р № ___ 

 
ПРОГРАМА 

організації допомоги правоохоронним органам  у забезпеченні охорони 

громадського порядку  та профілактики злочинності на території Олевської міської 

ОТГ на 2018-2020 роки 

 

І. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор та розробник 

Програми 

Виконавчий комітет Олевської міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Закон України “Про Національну поліцію ”,  

Указ Президента України від 19 липня 2005 

року № 1119/2005 “Про заходи, щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності” 

3. Учасники Програми Виконавчий комітет Олевської міської ради, 

Олевське відділення поліції Коростенського 

ВП ГУНП  у Житомирській області, Олевське 

відділення поліції Коростенського відділу 

поліції ГУ НП в Житомирській області, 

Овруцьке МРВ УСБУ в Житомирській 

області 

4. Термін реалізації 

Програми 

2018-2020 роки 

5. Обсяг фінансових ре-

сурсів,  необхідних для 

реалізації Програми 

 

В межах фінансових можливостей 

6. Основні джерела 

фінансування 

Фінансування здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету та інших 

передбачених законодавством джерел. 

ІІ. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони 

громадського порядку та профілактики злочинності на території Олевської ОТГ на 

2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України 

від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи, щодо забезпечення особистої 

безпеки громадян та протидії злочинності» та Закону України «Про Національну 

поліцію». 

           В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадських формувань для 

забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності. 

            У місті гостро стоїть питання щодо необхідності активізації участі населення у 

правоохоронній роботі, підтримки громадянами діяльності органів внутрішніх справ.  
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Кількість населення Олевської міської ОТГ становить 33 982  особи (станом на 

01.01.2018 року). 

За нормативами, навантаження на одного дільничого інспектора поліції у місті 

має становити 3 тис. населення. Олевське відділення поліції Коростенського ВП ГУ НП 

у Житомирській області, відповідно до затвердженого штатного розпису, складає 

всього одну штатну одиницю дільничного офіцера поліції.  

  Такий стан справ знижує оперативність реагування на правопорушення, 

негативно впливає на рівень забезпечення громадського порядку та ефективності 

боротьби зі злочинністю. У зв’язку з цим, для організації допомоги правоохоронним 

органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності на 

території Олевьсокї ОТГ потрібна допомога додаткових сил з числа працівників 

Головного управління Національної поліції України в Житомирській області.  

Харчування буде проводитися за рахунок «Інші видатки»  міського бюджету. 

       Здійснення заходів, визначених Програмою, є важливою складовою процесу 

забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю та безпеки дорожнього 

руху на території Олевської ОТГ. 

IІI. Мета і завдання Програми 

Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки Головного 

управління Національної поліції України в Житомирській області виконавчим 

комітетом Олевської міської ради, спрямованої на охорону громадського порядку, 

профілактику,  боротьбу зі злочинністю та безпеку дорожнього руху на території 

Олевської ОТГ.                                                 

            Основними завданнями Програми є: 

- активізація залучення різних категорій населення та об’єднань громадян  до охорони 

громадського порядку та боротьби зі злочинністю; 

- надання всілякої допомоги та підтримки громадянам міста у створенні громадських 

формувань з охорони громадського порядку;  

- підвищення ефективності функціонування громадських формувань шляхом 

удосконалення їх управління та розвитку організаційних структур; 

- забезпечення широкого висвітлення діяльності правоохоронних органів з охорони 

громадського порядку та профілактики злочинності. 

ІV. Очікувані результати від виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- посилити взаємодію правоохоронних органів та виконавчого комітету  міської ради 

щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю; 

- активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності; 

- забезпечити належну фінансову підтримку працівникам Головного управління 

Національної поліції України в Житомирській області щодо недопущення порушень 

громадського порядку; 

- поліпшити стан правопорядку в ОТГ, створити додаткові умови для забезпечення 

особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень. 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 

інших передбачених законодавством джерел.  

VІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми   

Координація та контроль за виконанням заходів Програми та використанням 

бюджетних коштів здійснюється виконавчим комітетом міської ради.  
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Начальнику Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУ НП в 

Житомирській області прозвітувати до 31 грудня поточного року перед Олевською 

міською радою про виконану роботу.  

ЗАХОДИ 

до «Програми організації допомоги правоохоронним органам у 

забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики 

злочинності на 2018-2020 роки» 

№ Найменування 

заходу 

Відповідальні 

виконавці 

1 Забезпечити належне реагування на заяви та 

повідомлення, забезпечення охорони 

громадського порядку та безпеки дорожнього 

руху 

 

Виконавчий комітет міської 

ради, 

Олевське відділення поліції 

Коростенського ВП ГУ НП в 

Житомирській області, 

Національна поліція України в 

Житомирській області 

2 Профілактика вчинення правопорушень в 

громадських місцях, покращення розкриття 

правопорушень 

Виконавчий комітет міської 

ради, Олевське відділення 

поліції Коростенського ВП ГУ 

НП в Житомирській області, 

Національна поліція України в 

Житомирській області 

 

3 Співпрацювати з населенням, залучати 

громадян до профілактики правопорушень, 

боротьби із злочинністю 

Виконавчий комітет міської 

ради, Олевське відділення 

поліції Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській 

області(за згодою) 

4 Надавати всіляку допомогу та підтримку 

громадянам міста у створенні громадських 

формувань з охорони громадського порядку 

 

Виконавчий комітет міської 

ради 

5 Щомісячно інформувати населення про факти 

порушення громадського порядку та про заходи 

правового реагування на них. 

Виконавчий комітет міської 

ради, Олевське відділення 

поліції Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській 

області(за згодою) 

6 Закупівля паливно-мастильних матеріалів Виконавчий комітет Олевської 

міської ради, Олевське 

відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП  у 

Житомирській області, Олевське 

відділення поліції 
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Коростенського відділу поліції 

ГУ НП в Житомирській області, 

Овруцьке МРВ УСБУ в 

Житомирській області 

7 Установка засобів відео спостереження на 

території Олевської ОТГ 

Виконавчий комітет Олевської 

міської ради, Олевське 

відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП  у 

Житомирській області, Олевське 

відділення поліції 

Коростенського відділу поліції 

ГУ НП в Житомирській області, 

Овруцьке МРВ УСБУ в 

Житомирській області 

8 Закупівля комп’ютерної техніки Виконавчий комітет Олевської 

міської ради, Олевське 

відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП  у 

Житомирській області, Олевське 

відділення поліції 

Коростенського відділу поліції 

ГУ НП в Житомирській області, 

Овруцьке МРВ УСБУ в 

Житомирській області 

 

Секретар  ради                                                                                   В.О. Шейко 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) Олевської міської  

об'єднаної територіальної громади 

 

З метою впровадження інноваційних механізмів залучення 

громадськості до розподілу коштів міського бюджету та розвитку 

демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання 

бюджетних коштів, керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, ст. ст. 

25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 

також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Олевської міської об'єднаної територіальної громади (Додаток 1). 

2. Загальному відділу Олевської міської ради (Саковець Л.В.) 

забезпечити проведення широкої інформаційної кампанії щодо 

популяризації громадського бюджету (бюджету участі) Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади. 

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 
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Додаток 1  

до рішення XХX сесії VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 09.08.2018 року № 

___ 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про громадський бюджет (бюджет участі) Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади 

1. Визначення понять 

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – це частина міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади (далі 

Олевська ОТГ) , місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів 

територіальної громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення 

громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на 

демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів 

використання бюджетних коштів. 

1.2. Координаційна рада – створений розпорядженням керівника органу 

місцевого самоврядування постійно діючий орган, члени якого, в межах 

чинного законодавства України, координують виконання основних заходів 

щодо впровадження та функціонування громадського бюджету / бюджету 

участі у громаді, визначених цим Положенням; 

1.3. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є 

громадянином України, яка створила ідею щодо покращення Олевської  

ОТГ, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні 

про громадський бюджет Олевської ОТГ (надалі – Положення) та 

відповідає одному з таких критеріїв: 

1.3.1. Місце проживання особи зареєстроване у одному з населених 

пунктів Олевської ОТГ, що підтверджується паспортом громадянина 

України. 

1.3.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, 

зареєстроване у одному з населених пунктів Олевської ОТГ, що 

підтверджується довідкою з місця роботи. 

1.3.3. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у одному з 

населених пунктів Олевської ОТГ, що підтверджується витягом з 

відповідного реєстру прав власності. 
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1.3.4. Місце народження особи зареєстроване у одному з населених 

пунктів Олевської  ОТГ, що підтверджується паспортом громадянина 

України або свідоцтвом про народження. 

1.3.5. Особа навчається на території Олевської  ОТГ, що підтверджується 

студентським квитком або довідкою з навчального закладу . 

1.4. Проект – описана ідея (бюджетна пропозиція), загальна вартість 

реалізації яких становить від 2000,00 грн. до 50000,00 грн., отримала 

підтримку не менше 20 членів територіальної громади (крім автора), яка не 

суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів 

місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного 

року та оформлена за формою згідно із Додатком 1.1. 

1.5. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це он-лайн сервіс, який дозволяє 

брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках 

громадського бюджету громади, використовуючи BankID, електронно-

цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.  

1.6. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які 

визначені протоколом засідання Координаційної ради; 

1.7. Голосування – процес визначення жителями громади проектів-

переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для 

голосування, який затверджується протоколом засідання Координаційної 

ради в паперовому чи електронному вигляді; 

1.8. Встановлення підсумків голосування – підрахунок Координаційною 

радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених 

бланків для голосування; 

1.9. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх 

керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних 

призначень для реалізації проектів-переможців. 

2.1. Координаційна рада з питань громадського бюджету/бюджету 

участі -  постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням 

керівника органу місцевого самоврядування, що організовує та координує 

впровадження та реалізацію громадського бюджету / бюджету участі у 

громаді. До складу Координаційної  Ради входить не більше 13 осіб , що 

обираються з числа представників громадських об’єднань, депутати 

міської ради, старости, службовці структурних підрозділів виконавчого 

комітету. 

2.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується 

розпорядженням міського голови . 
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2.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час 

першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи 

Робочої групи/ Координаційної ради після їх підписання головою та 

секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Олевської 

ОТГ  -  http://olevsk-gromada.gov.ua . 

2. Функції Координаційної Ради 

Основними функціями координаційної ради є: 

● приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам 

цього Положення 

● проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при 

необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх 

доопрацювання; 

● подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, 

поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі \ 

громадського бюджету; 

● приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік 

для голосування; 

● приймати рішення щодо об’єднання проектів; 

● отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що 

фінансуються за рахунок коштів бюджету участі/громадського 

бюджету; 

● визначати уповноважених представників для доповідей і 

співдоповідей з питань бюджету участі/громадського бюджету на 

засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та 

засіданнях сесій органу місцевого самоврядування; 

● контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються 

за рахунок бюджету участі/ громадського бюджету у тому числі 

заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових 

осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань 

реалізації проектних пропозицій; 

● проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи 

засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Олевської 

міської ради про час та місце проведення засідання. 

2.1.  Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні 

ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання 

вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального 

складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення 

головуючого Координаційної ради має вирішальне значення. 
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2.2. Координаційна рада затверджується на термін 2 роки роки  з моменту 

підписання розпорядження керівника органу місцевого самоврядування. 

2.3. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним 

бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового 

члена. 

2.4. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі/ 

громадський бюджет. 

3. Фінансування громадського бюджету/бюджету участі 

3.1. Проводиться за рахунок коштів міського бюджету об’єднаної 

територіальної громади та інших джерел. 

3.2. Загальний обсяг громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної 

територіальної громади на відповідний бюджетний рік становить не менше 

2,5 % від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального 

фонду бюджету громади на той рік, у якому подаються пропозиції згідно з 

розділом  цього Положення. 

3.3. За рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі громади 

фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного 

бюджетного періоду.  

3.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної 

ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до 

комунальної власності територіальної громади. 

3.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної 

громади, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади 

і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності 

Олевської  ОТГ (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи 

дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку 

тощо). 

3.6. Можливе співфінансування проектів з ініціативи автора. Це не може 

бути перевагою при попередній оцінці проекту. 

4. Порядок подання проектів 

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету/бюджету участі  Олевської  ОТГ, може подати 

будь-який громадянин України, який досяг 16 років  і отримав паспорт 

громадянина України, з урахуванням пунктів 1.3.1 - 1.3.5 цього 

Положення. 

4.2.  Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету його 

автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проекту, 

ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету. 
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4.3. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету/ бюджету участі Олевської  ОТГ, може стосуватись 

лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, 

вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо), та є 

загальнодоступним для всіх мешканців громади. 

4.4. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів громадського бюджету/ бюджет участі  об’єднаної територіальної 

громади, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1.1 до 

цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 20 

громадян України, що належать до Олевської  ОТГ, досягли 16 років і 

отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції 

(проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з 

додатком до Додатку 1.1 до цього Положення.  

4.5. Проекти подаються в паперовому, або електронному вигляді за 

адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 2 , або в 

електронному вигляді через Е-сервіс "Громадський бюджет". 

4.6. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт 

громадянина України, може подати не більше ніж одну пропозицію або 

проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету/ бюджету участі  Олевської ОТГ. 

4.7. Проекти приймаються щороку, починаючи з 10 вересня до 10 жовтня 

(включно). 

4.8. Із заповненими бланками проектів, реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної 

територіальної громади, за винятком сторінок, які містять персональні дані 

авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, 

можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті 

громади. 

4.9. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, 

але зробити це він повинен не пізніше ніж за 14 календарних днів до 

початку голосування. 

4.10. Об’єднання проектів  можливе лише за взаємною згодою авторів 

проектів та Рішенням Координаційної ради. 

4.11. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів 

проекту або за рішенням Координаційної ради відповідно до норм, 

викладених у цьому Положенні.  

4.12. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити 

проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є 

детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до 
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проектів можливе не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку 

голосування.  

 

5.Порядок розгляду проектів 

5.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює Координаційна 

рада, що:  

5.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на офіційному  

веб-сайті Олевської ОТГ  після . 

5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із 

вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості 

зібраних підписів. 

5.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, 

відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим 

відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати 

необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів 

з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови 

внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 

календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція 

відхиляється. 

5.1.4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого 

органу для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації 

та правильності визначення його вартості. 

 5.2. Профільний виконавчий орган здійснює його аналіз та готує свій 

висновок за формою згідно з додатком 1.2 до цього Положення. 

5.3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості 

реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на 

профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень 

профільного виконавчого органу. Заперечення розглядаються на 

найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори 

проекту. 

5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта 

чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів та рішенням 

Координаційної ради. 

5.5. Після проведеного аналізу всіх проектів Координаційна рада 

оприлюднює на веб-сайті громади проекти, допущені для участі у 

голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних 

виконавчих органів та постійних комісій.   

5.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються. 
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5.7. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, 

проекти, які: 

5.7.1. Передбачають винятково розробку проектної документації; 

5.7.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного 

елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів); 

5.7.3. Суперечать стратегії розвитку, діючим програмам Олевської ОТГ 

або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний 

рік; 

5.7.4. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності 

бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за 

рахунок коштів міського бюджету. 

6. Організація голосування 

6.1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на 

голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та 

проживають на території громади, досягли 16 років і отримали паспорт 

громадянина України, шляхом відкритого голосування через  в спеціально 

визначених для цього заходу пунктах голосування, або через Е-сервіс 

"Громадський бюджет". 

6.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 6.1 цього 

Положення має бути оприлюднений не пізніше як за 7 календарних днів до 

дня початку голосування. 

6.3. У пунктах голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення 

можна отримати бланки для голосування, а також перелік проектів, що 

беруть участь у голосуванні.  

6.4. Відбір проектів серед виставлених на голосування здійснюється на 

спеціальному бланку для голосування.  

6.5. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати в період  з 

01 листопада 2018 року по 15 листопада 2018 (включно) року, що передує 

плановому, в пунктах голосування (в період їх роботи), визначених 

Координаційною радою. 

6.6. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом:   

- заповнення бланку голосування у визначених на території громади 

пунктах голосування;  

- Е-сервіс "Громадський бюджет" на сайті громади. 

6.7. Голосування триває протягом 14 календарних днів з 01 листопада до 

15 листопада  (включно) року , який передує реалізації проектів.  
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6.8. На бланках для голосування громадяни України, які належать до 

територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина 

України, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 

(один) проект . 

7. Встановлення результатів та визначення переможців 

7.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок  суми 

голосів в он-лайн режимі через е-сервіс «Громадський бюджет» та 

паперових носіях 

7.2. Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів 

голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, 

рекомендованих до фінансування за кошти громадського 

бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади.  

7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то 

пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. 

7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, 

які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, 

виділених на реалізацію громадського бюджету/бюджету участі на 

відповідний рік.  

7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 7 робочих 

днів від дня проведення підрахунку голосів. 

 7.6. За результати підрахунку голосів електронного та паперового 

голосування на підставі протоколу Координаційної ради готує проект 

ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках 

громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної територіальної 

громади на визначений рік до 1 грудня поточного року. 

7.7. Проекти, які будуть затверджені рішенням сесії органу місцевого 

самоврядування, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського 

бюджету на наступний бюджетний рік.  

8. Порядок реалізації проектів 

8.1. Проекти, які відповідно до розділу 7 цього Положення були 

рекомендованими Робочою групою до реалізації за рахунок коштів 

громадського бюджету/бюджету участі, виносяться на розгляд пленарного 

засідання Олевської  міської ради разом з бюджетом на наступний рік. 

8.2. На пленарному засіданні органу місцевого самоврядування мають 

право бути присутніми автори проектів, що були рекомендованими 

Координаційною групою до реалізації за рахунок коштів громадського 

бюджету/ бюджету участі ОТГ, а також представники громадськості. 

8.3. Проекти, які будуть затвердженні рішенням органу місцевого 

самоврядування, підлягають обов’язковому виконанню та фінансуванню за 
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рахунок коштів громадського бюджету / бюджету участі ОТГ на 

наступний бюджетний рік. 

8.4. Розпорядженням міського голови  призначається відповідальна особа 

за реалізацію проектів громадського бюджету. 

9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів 

9.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за 

рахунок коштів громадського бюджету / бюджету участі Олевської ОТГ, 

Координаційна рада звітує перед головним розпорядником бюджетних 

коштів та авторами проектів не пізніше 30 днів після їх реалізації про 

виконані роботи. 

9.2. Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує на 

сайті громади та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.  

10.Проведення освітньо-інформаційної кампанії 

10.1. У процесі впровадження громадського бюджету/бюджету участі 

об’єднаної територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна 

кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:   

10.1.1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та 

принципами громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної 

територіальної громади, з врахуванням останніх змін, а також 

заохочування їх до подання проектів.  

10.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття 

участі у голосуванні.  

 10.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів 

процесу запровадження громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної 

територіальної громади. 

10.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю 

громадського бюджету /бюджету участі об’єднаної територіальної громади 

та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та 

однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету /бюджету участі 

об’єднаної територіальної громади.  
 

Секретар  ради                                                                                   В.О. Шейко 
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Додаток 1.1  

до Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) Олевської міської ОТГ 

 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 201_ рік та список 

мешканців Олевської міської об’єднаної територіальної громади, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

 

2.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

3.* Короткий опис проекту (не більше 100 слів)  

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Мета:……………………………………………………………………………………..…..…

Завдання:……………………………………………………………………………..…………

Актуальність:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………
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……………………………………………………………………………………..……………

…...……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

……………...……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………. 

…...………………………………………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……. 

…...……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його переваги для 

громади (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; 

запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і 

яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи 

мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7.* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)   

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн. 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

РАЗОМ:  

8.* Список з підписами щонайменше 20 громадян України, які зареєстровані та  

проживають на території населених пунктів  Олевської ОТГ та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

9.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 

тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Олевської ОТГ), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

10. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Згода на обробку персональних даних: 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 

– VI  я, _____________________________________________________________________   

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю) 

 

даю згоду на обробку моїх персональних даних виконавчими органами Заводської 

селищної ради та членам комісії з розгляду проектів громадського бюджету 

(бюджету участі) Заводської селищної ради 

 

__________                                                                                   __________________ 
        Дата                                                                                                                                  Підпис 
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Я погоджуюсь, що: 

‣ заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних та списку осіб, які 

підтримали мій проект) буде опубліковано на сайті Олевської міської ради 

http://olevsk-gromada.gov.ua/ в розділі «Громадський бюджет Олевської ОТГ»;  

‣ можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України 

чи сума для реалізації в 2018 році перевищить максимальний обсяг коштів, 

визначених на його реалізацію; 

‣ ідеї та складові проекту можуть використовуватися Олевською міською радою та 

її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) Олевської міської ради.  

 

 

 

__________                            _____________                                         

___________________ 
    Дата                                            Підпис автора                                                            ПІБ автора 

                                                           

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,, 

 

КВИТАНЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ 

 

Заповнюється особою, що реєструє: 

 

Дата надходження:   

 

Номер квитанції:  

 

 

ПІБ та підпис особи, що реєструє: ______________________ 
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  

 

11.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко 

і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Олевської 

міської ради: 

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис*** 

1. 

 

Поштова адреса: **** 

 
e-mail: 

№ 

тел.: 
         

Серія та  

№ 

паспорту 
          

2. Поштова адреса:**** 

 
e-mail: 

№ 

тел.: 
         

Серія та  

№ 

паспорту 
          

3. Поштова адреса: **** 

 
e-mail: 

№ 

тел.: 
         

Серія та  

№ 

паспорту 
          

…            

 

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати 

інформацію представникам Олевської міської ради. 

***  Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем Олевської ОТГ.  

**** Будь-ласка, вкажіть індекс і місце проживання. 
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              Додаток до додатку 1.1 

Список мешканців Олевської ОТГ, які підтримують цю пропозицію 

(проект), що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету 

(бюджету участі) Олевської міської ОТГ на 201_ рік 

(окрім авторів проекту) 

Назва проекту 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на : 

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету (бюджету 

участі) Заводської селищної ради  у 201_ році, згідно з Законом  України “Про захист 

персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання персональних даних 

є добровільне і що мені належить право контролю процесу використання даних, які мене 

стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив; 

2) можливі модифікації,об’єднання з іншими проектам,  а також зняття даної пропозиції 

(проекту)її авторами.  

№ 

п/п 

Ім’я та Прізвище  Адреса проживання Серія та  

№ паспорту 

Підпис 

1 

 

 

(індекс), м. Олевськ (с. 

__________), вул. _____, 

буд.__, кв. _ 

  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

   

 

Секретар ради                                                                             В.О. Шейко 
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Додаток 1.2  

до Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) Олевської міської ОТГ 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 

Бланк-аналізу 

пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) в Олевській міській ОТГ  

на 201_ рік 

 

Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки пропозиції 

(проекту)  

 

1. Назва структурного підрозділу Олевської міської ради, до компетенції якої входить пропозиція 

(проект), яка (який) подається в рамках громадського бюджету (бюджету участі) на 201_ рік, що 

здійснює аналіз цієї пропозиції (проекту). 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

 

2. Бланк-заявка заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності 

запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

 

3. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 
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……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

 

____________                                                                       ____________________________ 

 (Дата)                                                                                  П.І.Б. та підпис уповноваженого органу 

М.П. 

 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 
Увага! 

Необхідно заповнити кожний пункт. У випадку, якщо якесь з запитань не стосується Вашої 

пропозиції (проекту), необхідно вписати “не стосується” 

 

Розділ ІІ. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення, тобто змісту  

1. Бланк-заявка містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції (проекту) з 

точки зору змістовності.   

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

2. Інформацію, що міститься в бланку-заявці, було доповнено Заявником.  

а) так                                                       

б) ні (чим?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 
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4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та нормативно правовим 

актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, Генеральному плану Олевської ОТГ (якщо це 

пов’язано із запропонованою пропозицією (проектом) 

 

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання: 

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи 

іншого проекту за рахунок коштів бюджету міського бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має право 

реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів міського бюджету (чому?); 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

в) не стосується. 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

6. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного року:  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого завдання: 

а) без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці 

нижче)  

Складові завдання Витрати за кошторисом (брутто) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  

Загальна сума ……. гривень. 

 

Обґрунтування: 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

в) не стосується 

 

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих 

вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

в) не стосується 

 

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Олевської міської ради, 

до компетенції яких входить пропозиція (проект), стосовно можливості реалізації пропозиції 

(проекту) (наприклад, погодження з управліннями міської ради: житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування, земельних ресурсів, фінансовим і т.д.), ситуації та умов, в яких 

реалізація пропозиції (проекту) може суперечити/перешкоджати реалізації інших пропозицій 

(проектів) або міських інвестиції, які стосуються цієї земельної ділянки/території або 
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об’єкту/будівлі…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати 

на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

 

а) так (які у річному вимірі?) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

б) ні 

 

 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення пропозиції (проекту), запропонованого до 

громадського бюджету, в бланк для голосування (а також опис передумов, які можуть 

зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для реалізації 

запропонованого проекту): 

а) позитивні 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Олевськ, (дата)… 

__________________________________________ 

 

П.І.Б. та підпис керівника структурного підрозділу Олевської 

міської ради  

М.П. 

 

Секретар  ради                                                                                      В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

XXX сесія                          VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про залучення кредиту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту  

«Капітальний ремонт мереж вуличного  

освітлення Олевської об’єднаної  

територіальної громади» 

 

З метою фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись 

ст. 143 Конституції України, ст. ст. 16, 74 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.02.2011 року №110 «Про затвердження Порядку 

здійснення місцевих запозичень» та враховуючи висновки і рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення, шляхом залучення кредиту 

Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на таких умовах: 

1.1. Мета запозичення – фінансування впровадження заходів проекту 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної 

територіальної громади»; 

1.2. Форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору з 

міжнародною фінансовою організацією; 

1.3. Вид запозичення – зовнішній кредит; 

1.4. Розмір та валюта запозичення – 12,5 млн. грн. (дванадцять мільйонів 

п’ятсот тисяч гривень 00 копійок); 
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1.5. Строк запозичення – 5 (п’ять) років (включаючи період відстрочки до 1 

року від дати підписання, але не більше 6 місяців після завершення 

проекту); 

1.6. Відсотки за користування кредитними коштами становлять 3% річних; 

1.7. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням 

не надається; 

1.8. Погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, 

відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення 

періоду відстрочки; 

1.9. Сплата відсотків з кредиту здійснюється рівними щоквартальними 

платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої 

погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу 

кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків); 

1.10. Розмір основної суми боргу становить 12,5 млн. грн. (дванадцять 

мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), які надходитимуть до міського 

бюджету у три транші на рахунок позичальника у банку, прийнятному для 

НЕФКО. 

2. Уповноважити начальника фінансового відділу Олевської міської ради 

(Горпиніч К.О.) вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені 

чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до 

міського бюджету, шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової 

організації НЕФКО з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та 

інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, 

пов’язані із здійсненням запозичення. 

3. Спрямувати кошти кредиту на фінансування інвестиційного проекту 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної 

територіальної громади». 

4. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) щорічно 

передбачати у міському бюджеті кошти, необхідні для здійснення витрат з 

виконання боргових зобов’язань до кінця дії цих зобов’язань. 

5. Рішення вступає в дію після погодження обсягу та умов здійснення 

місцевого запозичення Міністерством фінансів України. 

6. Контроль за виконання 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 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                        VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження Порядку прозорого отримання,  

використання та обліку благодійної допомоги для потреб  

комунальних закладів освіти Олевської міської ради 

 

З    метою   упорядкування    отримання    благодійної    допомоги   

закладами  освіти Олевської міської ради, згідно з вимогами чинного 

законодавства, забезпечення відкритості та доступності інформації про 

надходження та використання благодійних коштів, зменшення корупційних 

ризиків при їх використанні, відповідно до Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України, 

Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 

охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.08.2000 №1222, керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 1 ст. 54 Закону України 

«Про запобігання корупції», а також враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Порядок  прозорого  отримання, використання  та  обліку 

благодійної допомоги для потреб комунальних закладів освіти Олевської 

міської ради (далі – Порядок), згідно з додатком.  

2. Керівникам комунальних навчальних закладів освіти Олевської міської 

ради: 

2.1. Неухильно дотримуватися Порядку. 

2.2. Оприлюднювати і регулярно оновлювати публічну  інформацію у   

формі відкритих даних про надходження та використання безповоротної 
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благодійної допомоги на веб-сайтах навчальних закладів до 10 числа 

наступного за звітним періодом місяця. 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Саковець Л.В.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та у 

місцевих засобах масової інформації. 

4. 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 
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Додаток  

до рішення XХX сесії VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 09.08.2018 року № ___ 

 

Порядок 

прозорого отримання, використання та обліку благодійної допомоги  

для потреб комунальних закладів освіти Олевської міської ради 
 

1.Загальні питання 

1.1. Цей    Порядок    визначає    вимоги   до   отримання,   використання   та   обліку 

благодійних внесків та пожертв від юридичних та фізичних осіб-резидентів і нерезидентів 

(далі – благодійники) комунальними закладами освіти Олевської міської ради (далі – заклади 

освіти). 

1.2. Основними   нормативними   документами,  що  регулюють   питання,  пов’язані з 

благодійною діяльністю, є закони України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Бюджетний кодекс України, 

Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 

фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального 

захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222, Порядок 

складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і 

видатків бюджетних установ та організацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.01.2000 №17, Примірне положення про батьківські комітети (раду) 

дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 26.04.2011 № 398, Положення про піклувальну раду 

загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.02.2001 № 45, Примірне положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.03.2005 № 178, лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання 

благодійних та спонсорських коштів», лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.10.2011 №1/11-9472 «Щодо збору коштів з батьків». 

 

2. Форми і способи здійснення благодійної діяльності 

2.1. Безповоротна  благодійна  допомога  може  надаватися благодійниками  освітнім 

закладам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними 

благодійником, а також як товари, роботи, послуги. 

2.2. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи 

спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу – набувачів, 

відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, 

закладу. 
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2.3. Безповоротна благодійна допомога у формі грошових коштів для закладів освіти 

може зараховуватися на рахунки благодійного фонду, що створений у визначеному 

законодавством порядку. 

2.4. Облік  товарів,  робіт  і   послуг,   отриманих  як  благодійна  допомога,  ведеться 

згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

№1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та 

контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або 

виконаних робіт". 

2.5. Безповоротна   благодійна   допомога   не   може   замінювати   плату  за надання 

закладами освіти платних послуг, за переліками, визначеними в установленому порядку. 

2.6. Забороняється спрямування благодійних коштів у будь-який спосіб  на придбання 

подарунків для працівників освітніх закладів. 

2.7. Інформація     про     структуру     та     розмір    доходів    і   витрат   благодійних 

організацій (фондів) при закладах освіти, а також умови використання їх активів для 

благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею і є 

підставою для її обов’язкового оприлюднення.  

 

3. Діяльність благодійних фондів у сфері освіти 

3.1. Створити   благодійну    організацію  (фонд)   з  власним  банківським  рахунком 

при закладі освіти можуть дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. 

3.2. Батьківські комітети (ради) освітніх закладів можуть: 

3.2.1. Створювати     благодійні     фонди      відповідно    до       чинного законодавства   

або приєднатися до вже створеного благодійного фонду.  

3.2.2. Контролювати   надходження   і   розподіл   благодійної  допомоги, брати участь у 

вирішенні інших питань, передбачених статутом фондів, до яких вони спрямували  

благодійні кошти. 

3.3. Благодійні     фонди,     створені     батьківською    радою   (комітетом),  підзвітні 

загальним зборам (конференції) батьків навчального закладу чи відповідно загальним зборам 

батьків класу. 

3.4. З метою  створення   прозорого  механізму  отримання,  використання, та  обліку 

благодійних внесків, між закладами освіти та благодійними фондами укладаються договори 

про надання благодійної допомоги на навчальний рік. 

3.5. Особи,    представники    батьківських    комітетів,   які    здійснюють  публічний 

збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, повинні діяти на підставі 

договору (контракту) з благодійною організацією.  

3.6. Адміністрація    та    працівники    закладів    освіти   не   можуть   бути  членами 

керівних органів відповідних благодійних організацій, які співпрацюють із  закладами 

освіти. 

 

4. Механізм    надання    та    отримання   безповоротної   благодійної допомоги 

4.1. Безповоротна благодійна допомога надається виключно на добровільних засадах.  

4.2. Благодійні  внески у  вигляді   грошових  коштів  для   закладів   освіти   повинні 

зараховуватися на рахунки благодійного фонду, що створений у визначеному 

законодавством порядку. 
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4.3. Приймання   безповоротної   благодійної   допомоги   в    готівковій    формі   від 

фізичних осіб здійснюється за письмовою заявою, із зазначенням конкретних цілей 

використання безповоротної благодійної допомоги, на основі прибуткового касового ордера.  

4.4. Облік   товарів,   робіт,   послуг,   отриманих   як  благодійна  допомога, ведеться 

згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

№1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, 

та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або 

виконаних робіт». 

4.5. При   проведенні   щорічної     інвентаризації,   навчальним    закладам необхідно 

здійснювати контроль за своєчасністю обліку та належного використання матеріальних 

цінностей, що надходять як благодійна допомога (Інструкція з обліку запасів бюджетних 

установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 №125, 

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611). 

 

5. Звітність та відповідальність  за порушення законодавства про благодійництво 

5.1. Керівникам   освітніх   закладів   та   благодійним   організаціям   не   допускати 

примусового збору  безповоротної   благодійної  допомоги  з батьків учнів  вихованців у 

закладах освіти. 

5.2. Не    рідше    одного    разу   на     півріччя     керівникам    освітніх    закладів   та 

благодійним організаціям звітувати перед батьківською та педагогічною громадськістю про 

виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування 

навчального закладу та їх раціональне використання. 

5.3. Благодійні  організації (фонди)  складають   та  подають  фінансову, статистичну та 

іншу обов'язкову звітність  один раз на квартал. 

5.4. Щомісяця   керівники   освітніх  закладів та благодійні  організації  висвітлюють на 

сайтах фондів і закладів освіти інформацію про надходження та використання безповоротної 

благодійної допомоги.  

5.5. Батьківські комітети 2  рази  на рік  звітують  про свою роботу перед загальними 

зборами батьків. (На вимогу більшості батьків, можуть проводитися позачергові звіти 

батьківських комітетів). 

5.6.Керівникам освітніх закладів та благодійним організаціям щомісяця інформувати 

громадськість про надходження та використання безповоротної благодійної допомоги 

шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів. 

5.7. З метою запобігання  корупційним  діям  при виконанні  капітальних ремонтних 

робіт або придбанні обладнання та навчального приладдя, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради повинен надавати громадськості інформацію, щодо обсягу 

бюджетного фінансування за напрямками, які виділені конкретному навчальному закладу, 

через сім тижнів після прийняття міського бюджету та через 10 днів при внесенні до нього 

змін. 

 

6. Моніторинг стану отримання благодійних коштів та їх використання 

6.1.Моніторинг    стану    отримання    благодійних    коштів    та    їх    використання 

здійснює комісія, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.  

6.2. Комісія: 
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-  розглядає спірні питання та можливі скарги чи заяви від  громадян про порушення 

норм цього Порядку; 

-  звітує перед громадськістю про результати її роботи два рази на рік; 

-  сприяє  систематичному   навчанню  з  питань  благодійної   діяльності  та   роботи 

благодійних організацій при закладах освіти серед батьківської та педагогічної 

громадськості стосовно отримання інформації та роз'яснень законодавства, що регулює 

суспільні відносини у сфері благодійної діяльності. 

 

 

Секретар   ради                                                                                     В.О. Шейко 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на  

списання основних засобів 

 

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», розглянувши 

Акт обстеження будівлі клубу в с. Рудня-Хочинська від 19.03.2018 року, а 

також враховуючи висновки та 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 основних засобів – будівлі клубу в с. Рудня-

Хочинська, первісна вартість – 16779,00 грн. (шістнадцять тисяч сімсот 

сімдесят дев’ять гривень 00 копійок), знос – 6104,00 грн. (шість тисяч сто 

чотири гривні 00 копійок), розміром 19,0 х 14,0 м, дата будівництва – 1986 

рік, в зв’язку з тим, що загальний технічний стан будівлі аварійний та 

потребує негайного демонтажу. 

2. Комісії по списанню вищезазначеного комунального майна провести 

процедуру списання, 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 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                             VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про передачу у господарське відання  

основних засобів та матеріалів 

 

З метою оптимізації матеріально-технічної бази Олевської міської ради, 

керуючись ст. ст. 26, 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. Передати у господарське відання ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж» основні засоби та матеріали: наносний агрегат - ЕЦВ-6-16-

75 у кількості 1шт., балансовою вартістю - 14 076,00 грн. (чотирнадцять 

тисяч сімдесят шість гривень 00 копійок), дата випуску – 07.07.2015 року, 

заводський номер виробу – 044661. 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити передачу 

та договори господарського відання, 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 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                         VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення  
сесій Олевської міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян: 

- Пятницького Дмитра Володимировича, проживає за адресою: вул. Шкільна, 

13, м. Олевськ Житомирської область про внесення змін до рішення XXIX 

сесії VIII скликання від 15.07. 2018 року № 687 «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)»;  

- Савченка Миколи Дмитровича, проживає за адресою: вул. Зелена, 17, с. 

Кишин Олевського р-ну Житомирської області про внесення змін до 

рішення XXVII сесії Олевської міської ради VIII 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, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для будівництв 

індивідуальних гаражів». 

  У зв'язку із необхідністю виправлення технічних помилок: 

-  в рішенні XXVII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 11.05. 2018 

р. № 603 «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», 
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- в рішенні ІII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 17 лютого 2017 

р. № 48 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

комунальної власності для будівництва та обслуговування житлового 

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

ведення особистого селянського господарства, будівництва індивідуального 

гаража», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 131 

та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України,  ст. 8, 

20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 26  Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни в Додаток до рішення ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 05.07. 2018 року № 687 «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)» в пункті 4 

розділу «Загальна площа» цифри «0,1000» замінити на цифри «0,1813» та 

доповнити п.4 розділом «Для ведення особистого селянського господарства» до 

якого внести цифри «0,0813»: 
 

 

 

№ 

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  

ведення 

особистого 

селянського 

спор господ,     

га 

4 Пятницький 

Дмитро 

Володимирови

ч 

вул. Шкільна, 13, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1813 0,1000 0,0813 

2. Внести зміни в 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, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

будівництва індивідуальних гаражів» в пункті 1 розділу «Загальна площа»  

цифри «0,2500» замінити на цифри «0,8264» та доповнити п.1 розділом «Для 

ведення особистого селянського господарства» до якого внести цифри «0,5764»: 
 

 

 

№ 

п/

 

 

 

Прізвище,ім’я

, по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

Для 

будівництва і 

обслуговуван

ня житлового 

будинку, 

Для 

будівництва 

індивідуальни

х гаражів, га 

Для  

ведення 

особистог

о 

селянськ
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п  господарськи

х будівель і 

споруд, га 

ого спор 

господ, га 

1 Савченко 

Микола 

Дмитрович 

вул. Зелена, 17, 

 с. Кишин, 

 Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

вул. Зелена, 17, 

 с. Кишин, 

 Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

0,8264 0,2500 - 0,5764 

3.Внести зміни у рішення XXVII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

11.05. 2018 р. № 603 «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» виклавши пункт «1» та пункт «2» у наступній 

редакції: 

«1.Надати дозвіл ФОП 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 ФОП 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 0,41 га ». 

4. Внести зміни в Додаток до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 17 лютого 2017 року № 48 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) комунальної власності для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, 

будівництва індивідуального гаража» в пункті 2 розділу «Адреса земельної 

ділянки» слова та цифри «гараж № 2» замінити на слова та цифри «гараж № 6». 

 

 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Місце 

проживання 

Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа 

га 

Для 

будівництв

а і 

обслуговув

ання 

жилого 

будинку га. 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го 

господарс

тваа га. 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня гаража, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  Кравченко 

Тетяна 

Олексіївна 

м. Олевськ 

вул. 

Промислова, 70- 

м. Олевськ 

вул. Промислова, 80, 

гараж № 6 

0,0024 - - 0,0024 
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а 

 

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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                                     VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяву Шиш Любові Іванівни, яка проживає за адресою: вул. 

Польова, 17, м. Олевськ Житомирської області про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 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 громадянці, згідно додатку, на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Громадянці, 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. Громадянці, згідно додатку, проект землеустрою погоджений в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради. 

4. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації із землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням рішенням 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 
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Додаток 

до рішення ХХХ сесії Олевської міської ради  VІІІ 

скликання від 00.08.2018 №   «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства»  

 

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

ведення особистого селянського господарства 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

со’я по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка) 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особисто го 

селянського 

господ 

царства га 

Для 

будівництва  

індивідуальних 

гаражів, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Шиш 

Любов 

Іванівна 

вул. Польова, 

17, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

с. Соснівка, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл.. 

0,1300 - - 0,1300 - 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                                      VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд  

об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

з метою внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру про земельні ділянки під існуючими 

енергетичними об’єктами  

 

     Розглянувши заяви АТ «Житомиробленерго» зареєстрованого за адресою: 

вул.Пушкінська, 32/8 м. Житомир Житомирської області про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії з метою 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки, 

які  розташовані за адресою: м. Олевськ Житомирська обл., керуючись ст.ст. 

12,116, 122, 124, 125,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  

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

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою внесення відомостей до 
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Державного земельного кадастру про земельні ділянки загальною площею 

0.1127 га , а саме: 

 

(ЗТП-135) - 0,0047 га;  

(ЗТП-18) - 0,0083 га; 

(ЗТП-211) - 0,0050 га; 

(ЗТП-314) - 0,0083 га; 

(ЗТП-390) - 0,0050 га; 

(ЗТП-433) - 0,0044 га; 

(ЗТП-474) - 0,0043 га; 

(КТП-138) - 0,0022 га;   
(КТП-141) - 0,0032 га; 

(КТП-144) - 0,0028 га; 

(КТП-190) - 0,0032 га; 

(КТП-200) - 0,0012 га; 

(КТП-216) - 0,0012 га; 

(КТП-276) - 0,0010 га; 

(КТП-288) - 0,0015 га; 

(КТП-337) - 0,0010 га; 

(КТП-366) - 0,0017 га; 

(КТП-420) - 0,0013га; 

(КТП-436) - 0,0010га; 
(КТП-445) - 0,0024га; 

(КТП-464) - 0,0010га; 

(ЗТП-142) - 0,0037 га; 

(ЗТП-208) - 0,0066 га;   

(ЗТП-304) - 0,0037 га; 

(ЗТП-350) - 0,0050 га; 

(ЗТП-431) - 0,0039 га; 

(ЗТП-460) - 0,0077 га; 

(КТП-136) - 0,0028 га; 
(КТП-139) - 0,0008 га; 
(КТП-143) - 0,0012 га; 
(КТП-145) - 0,0009 га; 

(КТП-192) - 0,0010 га; 
(КТП-212) - 0,0009 га; 

(КТП-247) - 0,0012 га; 

(КТП-286) - 0,0013 га; 

(КТП-331) - 0,0007 га; 
(КТП-340) - 0,0010 га; 

(КТП-410) - 0,0007га; 

(КТП-426) - 0,0007га; 

(КТП-438) - 0,0013га; 

(КТП-450) - 0,0013га; 

(КТП-471) - 0,0016га,
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які розташовані за адресою: м. Олевськ, Житомирська область. 
2. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

загальною площею 0,0059га, а саме: 

- (КТП-206) - 0,0022га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-101) - 0,0006га, яка розташована за адресою: с.Перга, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-84) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Майдан, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (КТП-50) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Держанівка, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (КТП-14) - 0,0013га, яка розташована за адресою: с.Андріївка, Олевський 

район, Житомирська область; 

3. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0119га, а саме: 

- (ЗТП-107) - 0,0050га, яка розташована за адресою: с.Юрове, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-109) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Юрове, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-255) - 0,0016га, яка розташована за адресою: с.Юрове, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-108) - 0,0011га, яка розташована за адресою: с.Юрове, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-110) - 0,0034га, яка розташована за адресою: с.Юрове, Олевський 

район, Житомирська область; 
4. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ)  з метою внесення 
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відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

загальною площею 0,0078га, а саме: 

- (КТП-369) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Калинівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-91) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Калинівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-93) - 0,0021га, яка розташована за адресою: с.Калинівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-95) - 0,0013га, яка розташована за адресою: с.Ліски, Олевський район, 

Житомирська область; 
- (КТП- 398) - 0,0015га, яка розташована за адресою: с.Калинівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП- 92) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Бацеве, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП- 94) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Калинівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
5. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ), з метою внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

загальною площею 0,0099га, а саме: 

- (КТП-334) - 0,0025га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-148) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-151) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-153) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-481) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-147) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-149) - 0,0009га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-152) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-155) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
6. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, розроблення технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ)  з метою внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

загальною площею 0,0095га, а саме: 

- (ЗТП-443) - 0,0049га, яка розташована за адресою: с.Зольня, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-76) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Сердюки, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-79) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Зольня, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-75) - 0,0009га, яка розташована за адресою: с.Ковалівна, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-77) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Сердюки, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-80) - 0,0010га, яка розташована за адресою: с.Зольня, Олевський 

район, Житомирська область; 
7. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ)  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0095га, а саме: 

- (КТП-103) - 0,0016га, яка розташована за адресою: с.Устинівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-173) - 0,0050га, яка розташована за адресою: с.Замисловичі, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-176) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Шебедиха, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-239) - 0,0013га, яка розташована за адресою: с.Замисловичі, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-172) - 0,0006га, яка розташована за адресою: с.Замисловичі, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-175) - 0,0030га, яка розташована за адресою: с.Р.Замисловицька, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-233) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Замисловичі, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-171) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Замисловичі, 

Олевський район, Житомирська область; 
8. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ)  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0188га, а саме: 

- (ЗТП-237) - 0,0045га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-127) - 0,0009га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-130) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-183) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-283) - 0,0013га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-421) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-425) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (ЗТП-388) - 0,0049 га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-128) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-131) - 0,0006га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-221) - 0,0014га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-418) - 0,0007га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-424) - 0,0008га, яка розташована за адресою: с.Жубровичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
9. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0162 га, а саме: 

- (ЗТП-232) - 0,0054 га, яка розташована за адресою: смт. Новоозерянка, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-177) - 0,0021 га, яка розташована за адресою: с. Р.Озерянська, 

Олевський район, Житомирська область; 
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- (КТП-394) - 0,0006 га, яка розташована за адресою: с.Озеряни, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-364) - 0,0015 га, яка розташована за адресою: с.Озеряни, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (ЗТП-4) - 0,0054 га, яка розташована за адресою: смт. Новоозерянка, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-178) - 0,0006 га, яка розташована за адресою: с.Озеряни, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-179) - 0,0006 га, яка розташована за адресою: с. Р.Озерянська, 

Олевський район, Житомирська область; 
10. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0015 га, а саме: 

- (КТП-36) - 0,0006 га, яка розташована за адресою: с. Журжевичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-34) - 0,0009 га, яка розташована за адресою: с. Рудня, Олевський 

район, Житомирська область; 
11. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0075 га, а саме: 

- (ЗТП-409) - 0,0033 га, яка розташована за адресою: с. Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-336) - 0,0009 га, яка розташована за адресою: с. Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-68) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-186) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-67) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-70) - 0,0009 га, яка розташована за адресою: с. Лісове, Олевський 

район, Житомирська область; 
12. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0149 га, а саме: 

- (ЗТП-53) - 0,0017 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-319) - 0,0021 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-39) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с. Забороче, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-41) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-454) - 0,0021 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-55) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с. Болярка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-322) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-324) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-40) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-42) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с. Кишин, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-54) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с. Болярка, Олевський 

район, Житомирська область; 
13. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0125 га, а саме: 

- (ЗТП-287) - 0,0080 га, яка розташована за адресою: с. Копище, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-118) - 0,0006 га, яка розташована за адресою: с. Копище, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-114) - 0,0032 га, яка розташована за адресою: с. М.Копищенський, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-375) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Копище, Олевський 

район, Житомирська область; 
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14. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0070 га, а саме: 

- (КТП-159) - 0,0035 га, яка розташована за адресою: с. Майдан, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-435) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Джерело, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-87) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Майдан, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-262) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Майдан, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-83) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Сарнівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-90) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Джерело, Олевський 

район, Житомирська область; 
15. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0129 га, а саме: 

- (ЗТП-442) - 0,0046 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-191) - 0,0015 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-329) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-71) - 0,0009 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-96) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-161) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-222) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-428) - 0,0011 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
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- (КТП-74) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-97) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Лопатичі, Олевський 

район, Житомирська область; 
 

16. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0122 га, а саме: 

- (КТП-248) - 0,0056 га, яка розташована за адресою: с. Покровське, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-28) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Михайлівка, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-30) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с. Покровське, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-31) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с.Млинок, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-27) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с. Михайлівка, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-29) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с. Покровське, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-300) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с.Будки, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-449) - 0,0015 га, яка розташована за адресою: с. Покровське, 

Олевський район, Житомирська область; 
17. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0084 га, а саме: 

- (КТП-20) - 0,0015 га, яка розташована за адресою: с.Рудня Бистра, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-37) - 0,0019 га, яка розташована за адресою: с.Варварівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-384) - 0,0014 га, яка розташована за адресою: с.Корощине, Олевський 

район, Житомирська область; 
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- (КТП-441) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с. Варварівка, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-259) - 0,0012 га, яка розташована за адресою: с. Варварівка, 

Олевський район, Житомирська область; 
- (КТП-372) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Корощине, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-432) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Рудня Бистра, 

Олевський район, Житомирська область; 
18. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0093 га, а саме: 

- (ЗТП-399) - 0,0044 га, яка розташована за адресою: с.Стовпинка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-45) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с.Стовпинка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-48) - 0,0008 га, яка розташована за адресою: с.Стовпинка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-359) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Стовпинка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-46) - 0,0011 га, яка розташована за адресою: с.Стовпинка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-49) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с.Стовпинка, Олевський 

район, Житомирська область; 
19. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0126 га, а саме: 

- (ЗТП-411) - 0,0049 га, яка розташована за адресою: с.Сущани, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-15) - 0,0013 га, яка розташована за адресою: с.Андріївка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-373) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с.Андріївка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-13) - 0,0016 га, яка розташована за адресою: с.Сущани, Олевський 

район, Житомирська область; 
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- (КТП-16) - 0,0028 га, яка розташована за адресою: с.Сущани, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-497) - 0,0010 га, яка розташована за адресою: с.Сущани, Олевський 

район, Житомирська область; 
 

20. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0112 га, а саме: 

- (КТП-10) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Хмелівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-299) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Соснівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-343) - 0,0015 га, яка розташована за адресою: с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-352) - 0,0015 га, яка розташована за адресою: с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-361) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Обище, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-8) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Артинськ, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-11) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Хмелівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-301) - 0,0017 га, яка розташована за адресою: с.Соснівка, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-351) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-360) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Артинськ, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-6) - 0,0016 га, яка розташована за адресою: с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область; 
21. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ),  з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки загальною площею 0,0070 га, а саме: 
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- (КТП-104) - 0,0032 га, яка розташована за адресою: с.Перга, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-113) - 0,0024 га, яка розташована за адресою: с.Хочине, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-112) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Хочине, Олевський 

район, Житомирська область; 
- (КТП-99) - 0,0007 га, яка розташована за адресою: с.Р.Хочинська, 

Олевський район, Житомирська область; 
 

22. АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із землеустрою, 

погоджену у встановленому законодавством порядку в місячний термін 

подати на затвердження чергової сесії. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова                                        О.В. Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                                   VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

для розміщення, будівництва, експлуатації 

та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

з метою внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру про земельні ділянки 

 

    Розглянувши заяву АТ «Житомиробленерго», зареєстрованого за адресою: 

вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська обл. про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

комунальної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про 

земельні ділянки, які  розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області  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 АТ «Житомиробленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 

ділянки, які  розташовані на території Олевської міської ради Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,0557 га, а саме: 

- (КТП-501) - 0,0036га, яка розташована за адресою: смт Діброва, Олевський 

район, Житомирська область; 
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- (ЗТП-537) - 0,0059га, яка розташована за адресою: смт Дружба, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (ЗТП-538) - 0,0092га, яка розташована за адресою: смт.Дружба, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (ЗТП-539) - 0,0058га, яка розташована за адресою: смт.Дружба, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (ЩТП-543) - 0,0023га, яка розташована за адресою: с.Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (КТП-140) - 0,0020га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-228) - 0,0028га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-381) - 0,0024га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-506) - 0,0032га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-542) - 0,0036га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (ЩТП-535) - 0,0015га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (ЩТП-541) - 0,0026га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-234) - 0,0014га, яка розташована за адресою: с.Варварівка, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (КТП-419) - 0,0025га, яка розташована за адресою: м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- (КТП-524) - 0,0027га, яка розташована за адресою: с.Соснівка, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (КТП-5) - 0,0032га, яка розташована за адресою: с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область; 

- (КТП-518) - 0,001га, яка розташована за адресою: с.Хмелівка, Олевський 

район, Житомирська область; 

2. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго»   на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з 

метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку, яка  розташована за адресою Свято-Миколаївська, 

м.Олевськ, Житомирська область, орієнтовною площею    0,0052 га, а саме: 

- (ЩТП-10/0,4 кВ) - 0,0028га 

- (ПЛ-10 кВ) - 0,0012 га 

- (ПЛ-10 кВ) - 0,0012 га 

3.АТ«Житомиробленерго»  в місячний термін звернутися до суб’єкта 
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 господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж трьох місяців виготовити проект із землеустрою. 

4. АТ «Житомиробленерго»   проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 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 на постійну 

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                                 VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ПП Халімончук Оксани Леонідівни, проживає за 

адресою: вул. Кишинська, 13, с.Забороче, Олевського району, Житомирської 

області та  надані документи,  керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 

124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ПП Халімончук Оксані Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,1414  га за адресою:  

вул. Миру, 53-а, с.Забороче, Олевського району, Житомирської області, 

кадастровий номер 1824484003:01:002:0019, який розроблено ПП 

«АНДВОЛ».  

2. ПП Халімончук Оксані Леонідівні в місячний термін укласти та 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

5. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дані земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для 
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подальшого їх використання за призначенням або звернутись до Олевської 

міської ради не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди 

землі щодо його поновлення. 

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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                                  VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та  обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

з метою передачі її в постійне користування      

 

Розглянувши  заяву комунального некомерційного підприємства 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, 

зареєстрованого за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 46, м. Олевськ, 

Житомирської області, 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 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги з метою передачі її в постійне користування 

(Код 03.03 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. Матросова, 4, с. 

Зольня, Олевського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,10 га. 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне користування 
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погоджений у встановленому законодавством порядку подати на чергову 

сесію міської ради на затвердження.  

4. Виготовлення проекту 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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                       VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про погодження або відмову у погодженні 

щодо надання Головним управлінням Держгеодакастру  

у Житомирській області дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області від 16.04.2018 року № 18-6-0.334-2810/2-18, про 

погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. 

№ 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

31.01.2018р. № 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», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Погодити громадянину Кривогузу Олександру Миколайовичу, паспорт КО 

961998, ідентифікаційний код 3171112299, який проживає за адресою: 

вул.Гостинна, 18, м.Полтава у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1.04 га з правом 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення , яка розташована на території 

Олевської міської ради Олевського. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 Міський голова                                                                           О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

ХХХ сесія                          VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про погодження або відмову у погодженні 

щодо надання Головним управлінням 

Держгеодакастру у Житомирській області 

дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області від 31.07.2018 року № 18-6-0.334-5581/2-18, від 

10.07.2018 року №18-6-0.334-4963/2-18, від 30.07.2018 року №18-6-0.334-

5503/2-18, від 19.07.2018 року № 18-6-0.334-5273/2-18 про погодження або 

відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. № 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», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Погодити громадянину Власюку Олександру Михайловичу, паспорт ВМ 

072532, ідентифікаційний код 2570115157, який проживає за адресою: вул. 

Озерна, 2, с.Кишин Олевського району Житомирської області у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0 га з правом передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

2. Погодити громадянину Лещенку Валентину Миколайовичу, паспорт ВН 

344530, ідентифікаційний код 2742717470, який проживає за адресою: 
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вул.Свято-Миколаївська, м.Олевськ, Житомирська область у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 2,00 га з правом передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

3. Погодити громадянину Омельчуку Віктору Анатолійовичу, паспорт ВМ 

180051, ідентифікаційний код 2704909598, який проживає за адресою: 

с.Лопатичі, Олевського району Житомирської області у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 2,0 га з правом передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району. 

4. Погодити громадянину Кулішу Олександру Михайловичу, паспорт ВМ 

575119, ідентифікаційний код 2999120876, який проживає за адресою: вул. 

Поліська,16, с.Тепениця Олевського району Житомирської області у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,00 га з правом передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій.  

 

 Міський голова                                                                               О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

ХХХ сесія                        VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяви Гергала Василя Володимировича, який проживає за 

адресою: вул.Садова, 3, с.Кам’янка Олевського райну Житомирської області; 

Шиш Тетяни Олександрівни, яка проживає за адресою: вул.Ковпака,50, 

м.Олевськ Житомирської області, 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 229 м2, яка 

розташована за адресою: вул. Набережна,42, с.Кам’янка Олевського р-ну 

Житомирської області, з метою продажу (викупу) в сумі 8056,22 грн. (без 

ПДВ) (вісім тисяч п’ятдесят шість грн.. 22 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить: 35,18 грн. (без ПДВ), яка надана Гергалу 

Василю Володимировичу 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. Набережна,42, с.Кам’янка, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824483601:05:036:0001 між 

міською радою та Гергалом Василем Володимировичем, за ціною 8244,00 

(вісімдесят дві тисячі двісті сорок чотири )грн. вартість 1 кв.м = 36,00  грн.  

3. Припинити дію договору оренди землі від 02 квітня 2018 року укладеного 

з Гергалом Василем Володимировичем стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824483601:05:036:0001, загальною площею 229 м2 
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розташованої за адресою вул. Набережна,42, с.Кам’янка Житомирська 

область. 

4. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 854 м2, яка 

розташована за адресою: вул.Київська,16, м.Олевськ, Житомирська область, з 

метою продажу (викупу) в сумі 71386,00 грн. (без ПДВ) (сімдесят одна 

тисяча триста вісімдесят шість грн.. 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить: 83,59 грн. (без ПДВ), яка надана Шиш Тетяні 

Олександрівні в користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки що 

розташована за адресою: вул. Київська,16, м.Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:02:019:0021 між міською радою та Шиш 

Тетяною Олександрівною, за ціною 89670,00 (вісімдесят дев'ять тисяч 

шістсот сімдесят) грн. вартість 1 кв.м = 105,00 грн. 

6. Припинити дію договору оренди землі  від 01 грудня 2017 року укладеного 

з Шиш Тетяною Олександрівною стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824455100:02:019:0021,загальною площею 854 м2 розташованої за 

адресою вул. Київська,16, м.Олевськ Житомирська область. 

7.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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                     VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на  

виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки  

 

Розглянувши заяви Басюка Сергія Миколайовича, який проживає за 

адресою: вул.Ковпака, 27, м.Олевськ, Житомирська область, Стукало Любов 

Миколаївни, проживає за адресою: вул. Набережна, 2-б, с. Сущани  

Олевського р-ну Житомирської обл 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 Басюку Сергію Миколайовичу на виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення: площею 0,2 га, яка надана в користування на умовах оренди 

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

розташованої за адресою: вул.Шевченка, 36, с.Стовпинка Олевського р-ну 

Житомирської області, кадастровий номер 1824486401:02:001:0058. 

2. Надати дозвіл Стукало Любов Миколаївні на виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення площею 0,1723 га, яка надана в користування на умовах оренди 

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

розташованої за адресою: вул. Набережна, 2-б, с. Сущани,  Олевського р-ну, 

Житомирської обл., кадастровий номер 1824486801:02:003:0029. 

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  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі у користування 

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяви ТОВ  «АЗАЛІЯ АГРО», зареєстрованого за 

адресою: вул.Метрологічна,14-Б, Голосіївський район, м.Київ, ТОВ 

«ОЛЕВСЬК АГРО», зареєстрованого за адресою: вул. Набережна,39, 

с.Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська область, керуючись ст.83 

Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу,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.Надати дозвіл ТОВ  «АЗАЛІЯ АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться на території адміністративного 

підпорядкування Олевської міської ради(в адміністративних межах 

с.Хочине) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею 168,0950 га згідно Додатку (додається). 

2. Надати дозвіл ТОВ  «ОЛЕВСЬК АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться на території адміністративного 

підпорядкування Олевської міської ради(в адміністративних межах с.Зольня, 
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Ковалівка,Сердюки) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею 374,4 га згідно Додатку  (додається). 

3. ТОВ «АЗАЛІЯ АГРО», ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

4. ТОВ «АЗАЛІЯ АГРО», ТОВ  «ОЛЕВСЬК АГРО» подати на затвердження 

розроблену у відповідності до чинного законодавства технічну документацію 

у встановленому законодавством порядку на чергову сесію міської ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій.  

 

 

 

Міський голова                                 О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                                  VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування 

з метою передачі її в постійне користування 

 

Розглянувши заяву відділу культури Олевської міської ради 

Житомирської області, зареєстрованого за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 34, м. Олевськ  Житомирської області, 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 рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Надати дозвіл відділу культури Олевської міської ради Житомирської 

області на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності для будівництва та  обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування з метою передачі її в 

постійне користування (Код 03.05 за КВЦПЗ), розташованих за адресою: 

- вул.Шевченка, 32, с.Стовпинка, Олевського району, Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,46 га; 

- вул.Житомирська, 45-А, с.Зубковичі, Олевського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,73 га; 

- вул.Миру, 11, смт Дружба, Олевського району, Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,4050 га; 

- вул.Заводська, 7, смт Новоозерянка, Олевського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,44 га. 

2. Відділу культури Олевської міської рапди Житомирської області, 

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

виготовленню проектів із землеустрою. 
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3. Відділу культури Олевської міської ради Житомирської області, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в 

постійне користування погоджений у встановленому законодавством  

порядку подати на чергову сесію міської ради на затвердження.  

4. Виготовлення проекту 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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  №  

ХХХ сесія                        VІІІ скликання 

 

від 09.08.2018 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) 
 

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, 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). 

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. 
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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 ХХХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 09.08.2018 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» 

 

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. 

 

 

 

 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 

1 Ковальчук Лариса 

Володимирівна 

вул. Фарзаводська, 11, м. 

Олевськ,  Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Михайла 

Коцюбинськаго, 18, м. 

Олевськ,  Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

2 Макарчук Анатолій 

Петрович 

вул. Вишнева, 16, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Вишнева, 16, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

3 Цвєткова Любов 

Григорівна 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 12, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 12, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0650 0,0650 

4 Хідашелі Людмила 

Леонідівна 

вул. Володимирська, 61 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Володимирська, 61 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0540 0,0540 
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5 Поліщук Марія 

Володимирівна 

вул. Володимирська, 61 

кв.1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Володимирська, 61 

кв.1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0420 0,0420 

6 Петровець Володимир 

Анатолійович 

вул. Західна, 19, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Західна, 19, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

7 Котвицький 

Олександр Леонідович 

вул. Лукаша М., 4, м. Львів вул. Олевської республіки, 

100, м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,1000 0,1000 

8 Бурмака Марія 

Авксентіївна 

вул. Олени Пчілки, 70, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Олени Пчілки, 70, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

9 Безсмертна Ольга 

Петрівна 

вул. Гагаріна, 22, с. 

Покровське, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 22, с. 

Покровське, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2300 0,2300 

10 Існюк Людмила 

Степанівна 

вул. Покальчука, 28 а, кв.2, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Покальчука, 28 а, кв.2, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

11 Існюк Євгеній 

Володимирович 

вул. Покальчука, 28 а, кв.1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Покальчука, 28 а, кв.1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

12 Мардусевич Дана 

Борисівна 

вул. Л. Українки, 46, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Садова, 49, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2400 0,2400 

13 Гриб Василь 

Анатолійович 

вул. Ахматової, 15 кв. 284, 

м. Київ 

вул. С. Шепетька, 12, с. 

Сущани, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

14 Гарбар Ольга 

Сергіївна 

вул. Мартиросяна, 16/14, 

кв.8, кім. 8,9, м. Київ 

вул. Залізнична, 10, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  №  

ХХХ сесія                        VІІІ скликання 

 

від 09.08.2018 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 ро 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, на 

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

до рішення ХХХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 09.08.2018 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,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 ведення особистого селянського господарства та для індивідуального 

садівництва  

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслуговуванн

я итлового 

будинку 

господарських 

будівель і 

споруд га 

Для ведення 

індивідуальног

о адівництва,  

 га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о спор 

господ,     

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 
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1 2 3 4 5 6 8 7 9 

1 Ковальчук 

Сергій 

Володимирови

ч 

вул. 

Партизанська, 6, 

с. Млинок, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Партизанська, 6, 

с. Млинок, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824484404:03:001:002

0 

2 Загоровська 

Галина 

Іванівна 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

25, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

25, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,0542 0,0542 - - 1824455100:01:026:005

4 

3 Ткач Іван 

Захарович 

вул. Григорія 

Сковороди, 6, 

кв.1, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, 6, 

кв.1, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,0744 0,0744 - - 1824455100:01:006:005

1 

4 Козловець 

Тетяна 

Андріївна 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

62, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

62, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1300 0,1000 0,0300 - 1824455100:01:020:007

2 

1824455100:01:020:007

3 

5 Рудницька 

Любов 

Олександрівна 

пров. Лісний, 6, 

м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 27-А, 

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824487205:16:002:003

7 

6 Кушнір Тетяна 

Миколаївна 

вул. Лесі 

Українки, 8, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, 8, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4801 0,2500 - 0,2301 1824481601:05:006:009

3 

1824481601:05:006:009

4 

7 Вакулін Сергій 

Матвійович 

вул. Шкільна, 

33, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шкільна, 

33, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1400 0,1400 - - 1824486202:05:004:005

8 

8 Мельник 

Володимир 

Антонович 

вул. 

Житомирська, 

35а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Житомирська, 

35а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0650 0,0650 - - 1824455100:02:024:008

6 

9 Жеребило 

Петро 

Петрович 

вул. Київська, 

48, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Московська, 

35, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0969 0,0969 - - 1824455100:02:017:003

6 

10 Салюк Анна 

Анатоліївна 

вул. Молодіжна, 

23, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

23, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3882 0,2500 - 0,1382 1824487201:09:002:004

2 

1824487201:09:002:004

3 

11 Стожук Сергій 

Іванович 

вул. Михайла 

Коцюбинського, 

22, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Михайла 

Коцюбинського, 

22, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:043:004

3 

12 Гончар 

Микола 

Іванович 

вул. Гагаріна, 13, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 13, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824486801:02:002:009

1 

13 Малиновська 

Лариса 

вул. Річна, 45, с. 

Хмелівка, 

вул. Річна, 45, с. 

Хмелівка, 

0,3206 0,2500 - 0,0706 1824487205:16:005:004

7 
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Василівна Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

1824487205:16:005:004

6 

14 Пархомець 

Тетяна 

Григорівна 

вул. 

Інтернаціональн

а, 12 кв.3, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Інтернаціональн

а, 12 кв.3, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0450 0,0450 - - 1824455100:01:030:006

1 

15 Філімончук 

Галина 

Василівна 

вул. Корольова, 

55, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Корольова, 

55, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481601:05:009:002

0 

16 Талах Тетяна 

Василівна 

вул. Поліська, 2, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Поліська, 2, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824487201:09:003:005

3 

17 Юськова 

Антоніна 

Петрівна 

вул. Шевченка, 

50, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 10-а, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481601:05:006:009

8 

18 Єрмилова 

Катерина 

Романівна 

вул. Шевченка, 

50, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

50, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481601:05:006:009

6 

19 Кушнір Сергій 

Вікторович 

вул. Лесі 

Українки, 8, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Жовтнева, 

11, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481601:05:006:009

5 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  №  

ХХХ сесія                        VІІІ скликання 

 

від 09.08.2018 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,  

для ведення особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів  

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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, 118,119, 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) та для ведення особистого селянського 

господарства(Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення 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 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 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 ХХХ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 00.08.2018 №   «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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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 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, для ведення особистого селянського господарства, та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, м.’я 

по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуальног

о 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о господ 

царства, га 

Для 

будівництва  

індивідуальни

х гаражів, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Ковальчук 

Лариса 

Володимирівна 

вул. 

Фарзаводська

, 11, м. 

Олевськ,  

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Михайла 

Коцюбинськог

о, 18, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,0900 - 0,0900 - - 

2 Макарчук 

Анатолій 

Петрович 

вул. 

Вишнева, 16, 

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Вишнева, 

16, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3500 - - 0,3500 - 

3 Позняк Тетяна 

Валентинівна 

вул. Ковпака, 

29 кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ 

обл. 

вул. 

Мироненка, 7, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 

4 Салюк Віктор 

Іванович 

вул. Гагаріна, 

37, с. 

Сущани, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 

52, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

5 Котвицький 

Олександр 

Леонідович 

вул. Лукаша 

М., 4, м. 

Львів 

вул. Олевської 

республіки, 

100, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0200 - 0,0200 - - 

6 Карпова Марія 

Анатоліївна 

вул. 

Пушкіна, 26, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

вул. Пушкіна, 

26, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0100 - 0,0100 - - 
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обл. 

7 Петровець 

Лариса 

Ростиславівна 

вул. Західна, 

19, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Котляревського

, 6, м. Олевськ, 

Житомиська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 

8 Існюк Євгеній 

Володимирови

ч 

вул. 

Покальчука, 

28 а кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покальчука, 28 

а кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,1000 - - 

9 Лисицький 

Іван 

Антонович 

вул. Ковпака, 

28, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Привокзальна, 

2 б, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0100 - - - 0,0100 

10 Гриб Василь 

Анатолійович 

вул. 

Ахматової, 

15 кв.284, м. 

Київ 

вул. С. 

Шепетька, 12, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2300 - - 0,2300 - 

11 Олійник Єва 

Іванівна 

вул. 

Корольова, 

14, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Привокзальна, 

8 б, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0164 - 0,0164 - - 

12 Гарбар Ольга 

Сергіївна 

вул. 

Мартиросяна

, 16/14, кв.8, 

кім. 8,9, м. 

Київ 

вул. 

Залізнична, 10, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3900 - - 0,3900 - 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           37 



ПРОЕКТ 

 

 

УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХХХ сесія                     VІІІ скликання 

від 09.08.2018 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. 
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5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 
                                                                    Додаток 

до рішення ХХХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 00.08.2018 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»  

 

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 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

житлово

го 

будинку

, 

господа

рських 

будівель 

і споруд,  

га 

Для 

індивіду

ального  

садівни

цтва,     

га 

Для 

ведене 

собист

о ос 

селянс

ького 

господ 

арства

, га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуаль

них 

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кравчук Ірина 

Антонівна 

вул. Польова, 

20, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Польова, 

47, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824485301:03:070:0004 

2 Ковальчук 

Анатолій 

Дмитрович 

вул. 

Житомирська, 

41, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Озерна, 

9, с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:001:0025 

3 Ковальчук 

Анатолій 

Дмитрович 

вул. 

Житомирська, 

41, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Озерна, 

9, с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 - - 0,250

0 

- 1824484001:11:001:0026 
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4 Рудницька 

Любов 

Олександрівна 

пров. Лісний, 6, 

м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 

27а, с. 

Хмелівка, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл.  

0,1500 - - 0,150

0 

- 1824487205:16:002:0038 

5 Шибецький 

Руслан 

Володимирович 

вул. 

Центральна, 18, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Щаслива, 

12-а, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:037:0334 

6 Тимощук 

Катерина 

Андріївна 

вул. 

Житомирська, 

62, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Нова, 6,  

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1531 0,1531 - - - 1824484001:11:006:0039 

7 Існюк Іван 

Володимирович 

вул. Олени 

Пчілки, 43, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Житня, 3, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0184 

8 Існюк Іван 

Володимирович 

вул. Олени 

Пчілки, 43, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Житня, 3, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0200 - 0,0200 - - 1824455100:01:019:0185 

9 Гарбовський 

Леонід 

В’ячеславович 

вул. 

Володимирська, 

55, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покальчука, 

46 а, м. 

Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0186 

10 Шейко Микола 

Олексійович 

вул. Зарічна, 16, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Щаслива, 

2, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:037:0336 

11 Мельник 

Віталій 

Григорович 

вул. Овруцька, 

11, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Овруцька, 11 

а, с. Лопатичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1800 0,1800 - - - 1824485301:03:032:0008 

12 Стафійчук 

Юлія Петрівна 

вул. Набережна, 

20, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Набережна, 

20, с. Сущани, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1737 0,1737 - - - 1824486801:02:003:0063 

13  Грунковський 

Василь 

Борисович 

вул. Свято-

Миколаївська, 

51 а кв.19, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0033 - - - 0,003

3 

1824455100:01:030:0060 
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14 Скрит Василь 

Павлович 

вул. Садова, 25, 

с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Садова, 

31, с. Хочине, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2491 0,2491 - - - 1824487601:03:005:0029 

15 Ковальчук 

Сергій 

Володимирович 

вул. 

Партизанська, 

6, с. Млинок, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Партизанська, 

6, с. Млинок, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1600 - - 0,160

0 

- 1824484404:03:001:0021 

16 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 - - 0,370

0 

- 1824483201:05:003:0025 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 09.08.2018 року  

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

 для індивідуального садівництва.  

 

    Розглянувши заяви Козачка Мартина Марковича, проживає за адресою: 

вул. Вербова, 14, м. Олевськ, Житомирської обл., Семененко Інни Сергіївни, 

проживає за адресою: вул. Шинна, 10а , м. Дніпро,  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) (Код 02.01 за КВЦПЗ) та індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), 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», керуючись пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України № 497-VIII від 02.06.2015 року «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та 



ПРОЕКТ 

 

 

порядку погодження документації із землеустрою» та враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити земельні ділянки у громадян: 

-Данюк Тетяни Юріївни, земельну ділянку надану рішенням V сесії 

Олевської міської ради VІ скликання від 28 березня 2011 року №63 «Про 

надання дозволу громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», площею 0,10 га розташованої за адресою: вул. 

Сучасна, 17, м.Олевськ, Житомирська обл.;  

- Дворак Ірини Володимирівни, земельну ділянку надану рішенням 11 сесії 

Олевської селищної  ради народних депутатів 21 скликання від 28 жовтня 

1992 року №43 «Про виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове 

будівництво окремим громадянам смт Олевська», площею 0,12 га 

розташованої за адресою: вул. Степова, 1, м.Олевськ, Житомирська обл.; 

2. Долучити земельні ділянки до земель запасу міської ради. 

3. Громадянам, згідно додатку, надати дозвіл 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), із земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

5. Громадянам, згідно додатку, розробленні  проекти землеустрою в 

установленому законом порядку, з моменту їх виготовлення  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. В разі не вжиття заходів з боку громадян щодо розроблення проекту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права 

власності на земельну ділянку (згідно додатку) на протязі одного року, з 

моменту  надання такого дозволу, вказане рішення вважається не виконаним 

та втрачає чинність. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської 
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ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення ХХХ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 00.08.2018 №   «Про вилучення 

земельної ділянки та надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі 

безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) , для індивідуального садівництва» 

  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва. 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа 

га 

Для 

будівниц

тва і 

обслугову

вання 

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присади

бна 

ділянка) 

га. 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва 

1 2 3 4 5 6  

1 Козачок Мартин 

Маркович 

вул. Вербова, 14, м. Олевськ, 

Житомирсьа обл. 

вул. Сучасна, 17, 

 м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,1000 0,1000 - 

2 Семененко Інна 

Сергіївна 

вул. Шинна, 10а, м. Дніпро вул. Степова, 1 а, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          39 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХ сесія                        VІІІ скликання

  

від 09.08.2018 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

яка перебуває в приватній власності,                                                                              

з метою зміни цільового призначення  

для будівництва та обслуговування будівель  

торгівлі 

Розглянувши заяви Криничка Фелікса Романовича, проживає за 

адресою: вул. Молодіжна, 15 а, м. Олевськ, Житомирської обл., Яцути Ірини 

Валеріївни, проживає за адресою: вул. Володимирська, 6 кв.48, м. Олевськ, 

Житомирської обл.; Сарницької Лесі Вікторівни, проживає за адресою: вул. 

Ковпака, 34, м. Олевськ, Житомирської обл., надані документи, керуючись 

ст. 12, 20, 95, 96, 120, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності: 

- громадянина Криничка Фелікса Романовича, загальною площею 

0,0364 га, кадастровий номер 1824455100:01:032:0119, з метою зміни 

цільового призначення з коду КВЦПЗ 02.01. – Для будівництва і 



ПРОЕКТ 

 

 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. 

Промислова, 25г, м. Олевськ, Житомирська обл., виготовлений ПП Андвол.  

- громадянки Яцути Ірини Валеріївни, загальною площею 0,0364 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:032:0120, з метою зміни цільового 

призначення з коду КВЦПЗ 02.01. – Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на 

код КВЦПЗ 03.07 – Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка 

розташована за адресою: вул. Промислова, 25-в, м. Олевськ, Житомирська 

обл., виготовлений ПП Андвол. 

- громадянки Сарницької Лесі Вікторівни, загальною площею 0,0202 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:030:0001, з метою зміни цільового 

призначення з коду КВЦПЗ 02.01. – Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на 

код КВЦПЗ 03.07 – Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка 

розташована за адресою: вул. Княгині Ольги, 7, м. Олевськ, Житомирська 

обл., виготовлений ПП Андвол. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

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 

 

 

 


