
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

  

від 11.04.2019 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету Олевської  

міської об’єднаної  територіальної  

громади на 2019 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 21.12.2018  року №876 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік ” зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради 

від 14.02.2019 року №943 „Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”, від 

14.03.2019 року №984 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”, а саме:        

           1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 252 945 204 гривень, 249 414 868 

гривень, 3 530 336 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 252 961 104 

гривень, 249 430 768 гривень, 3 530 336 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 266 881 508 гривень, 237 220 962 

гривень, 29 660 546 гривень замінити,  відповідно, цифрами 266 897 408 

гривень, 238 092 762 гривень, 28 804 646 гривень. 

1.3. Підпункт 3  пункту 1 викласти у такій редакції: «3) Установити в 

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 11 338 006 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 13 456 010 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 118 004 

гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку 

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

міського бюджету у  сумі 347 500 гривень, залишку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-



економічного розвитку окремих територій - 1 770 504 гривень. 

1.4. Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції: «4) Установити в 

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 25 274 310 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 13 456 010 гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 

12 500 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського 

бюджету, які виникли станом на 01.01.2019 року у сумі 807 900 гривень, в 

тому числі: від надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 705900 

гривень, надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 102 000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      1 489 600 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)».           

1.5.  У пункті  6 цифри 20 088 144 гривень   замінити відповідно 

цифрами 20 238 914 гривень.  

2. Це рішення набирає чинності з 11 квітня 2019 року. 

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

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2019  рік 

 

       На підставі поданих документів  вносяться наступні зміни до міського 

бюджету. 

 

 

    1.Відповідно до наказу МФУ від 21.02.2019 року №78 «Про внесення 

зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів» перенести кошторисні призначення по  КТПКВКМБ 

1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 

1 060 760 грн., т.ч. «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» 

в сумі 1 040 760 грн., кошти за рахунок коштів  міського бюджету в сумі 

20 000 грн., в зв’язку з чим вносяться наступні зміни:  

   

Головний розпорядник – відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради. 

 

                                                Загальний фонд 

 

    Зменшити кошторисні призначення по  КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 1 060 760 грн., із них за 

рахунок: 

-  «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» на суму 1 040 760 

грн, в т.ч. по: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 853 100 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на суму 187 660 грн. 

- коштів міського бюджету в сумі 20 000 грн., в т.ч. по:   

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 9 500 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» на суму 10 500 грн.   

 

    Збільшити кошторисні призначення по  КТПКВКМБ 1170 «Забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» на суму 1 060 760 грн, із них за 

рахунок: 

- «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» на суму 1 040 760 

грн, в т.ч. по: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 853 100 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на суму 187 660 грн. 

- коштів міського бюджету в сумі 20 000 грн., в т.ч. по:   

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 9 500 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» на суму 10 500 грн.   

   

 

   Перенести касові видатки із КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності 



інших закладів у сфері освіти» в сумі 121 261,50 грн., із них за рахунок: 

- «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 118 962,30 

грн., в т.ч. по: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 97 510,08 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на суму 21 452,22 грн.;  

- коштів міського бюджету в сумі 2 299,20 грн., в т.ч. по: 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 2 299,20 грн. 

   

   Додати касові видатки  до КТПКВКМБ 1170 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» в сумі 121261,50 грн., із них за рахунок: 

- «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 118 962,30 

грн., в т.ч. по: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 97 510,08 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на суму 21 452,22 грн.;  

- коштів міського бюджету в сумі 2299,20 грн., в т.ч. по: 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 2299,20 грн.  

 

                                     Спеціальний фонд 

 

     Перенести кошти спеціального фонду із КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 10 172 грн. на КТПКВКМБ 

1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» в сумі 10 172 

грн. 

 

       2. Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної 

державної адміністрації від 06.03.2019 року №78  проведено перерозподіл 

обсягу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами між місцевими бюджетами області пропорційно 

кількості осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної 

середньої освіти та здійснено розподіл  обсягу субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 

закладах дошкільної освіти, в зв’язку з чим вносяться наступні зміни: 

 

     Збільшити доходи загального фонду по коду 41051200 «Субвенція з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму 15 900 грн. 

 

Головний розпорядник – відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради. 

 

     Зменшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 



172 700 грн., в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 92 258 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 19 962 грн., КЕКВ 

2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 60 480 грн. 

        

       Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3110 

„Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 

172 800 грн. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада.    

 

       Збільшити видатки по загальному   фонду по КТПКВКМБ 0111010 

«Надання дошкільної освіти» на загальну суму 10 200 грн., в тому числі: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 5 434 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на заробітну плату» на суму 1 196 грн., КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 3 570 грн. 

 

       Збільшити видатки по спеціальному   фонду по КТПКВКМБ 0111010 

«Надання дошкільної освіти», КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування” на суму 5 600 грн. 

 

 

3. Зміни в межах кошторисних призначень. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

      Зменшити видатки по загальному фонду КПКВКМБ 0118240 «Заходи та 

роботи з територіальної оборони»,  КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 19 085 грн. 

       Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0119800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів», КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів»  на суму 19 085 

грн. 

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 

683 500 грн. 

     Збільшити видатки по загальному фонду КПКВКМБ 0117130 

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

комунальних)» на суму 683 500 грн. 



 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

     Зменшити видатки по загальному фонду КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти»,  КЕКВ «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

на суму 9 200 грн. 

     Збільшити видатки по  спеціальному фонду КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти»,  КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування” на суму 9 200 грн. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Зменшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об`єктів» на загальну суму 330 000 грн. 

 

        Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0116030 

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

(крім комунальних)» на загальну суму 330 000 грн. 

 

 

Головний розпорядник – відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради. 

 

     Зменшити видатки по спеціальному фонду КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»,  КЕКВ 3110  

„Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 

30 000 грн. 

     Збільшити видатки по загальному фонду КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»,  КЕКВ 2210  

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 30 000 грн. 

       Зменшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0615062 

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на суму 50000 грн. 

       Збільшити видатки загального фонду по  КТПКВКМБ 0615053 

«Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості», КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти» на суму 50 000 грн. 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

  

від 11.04.2019 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, 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   VІІ 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: 

   -  Особі, 1  на лікування дитини - 5 000 гривень; 

   - Особі, 2  на лікування – 5 000 гривень; 

    - Особі, 3  на лікування – 5 000 гривень; 

    - Особі, 4  на лікування – 5 000 грн.   

   -  Особі, 5 на лікування матері – 5 000 гривень; 

   - Особі, 6  за укладений контракт із ЗСУ в 2019 році – 10 000 гривень; 

    - Особі, 7  за укладений контракт із ЗСУ в 2018 році  – 5 000 гривень; 

   - Особі, 8   на лікування – 5 000 гривень. 

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  

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження детального плану території 

земельної ділянки розташованої  в с. Рудня- 

Хочинська Олевського району 

Житомирської області 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахувань 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження 

Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України за № 1468/20206 від 20 грудня 2011 року, враховуючи звернення 

від 04 квітня 2019 року гр. Палєй Леоніда Станіславовича щодо затвердження 

детального плану території земельної ділянки в с. Рудня-Хочинська Олевського 

району Житомирської області з метою зміни цільового призначення з ведення 

особистого селянського господарства для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, керуючись ст. 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 1. Затвердити детальний план території земельної ділянки в с. Рудня-Хочинська 

Олевського району Житомирської області з метою зміни цільового призначення з 

ведення особистого селянського господарства для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Мельник С. В. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                             О.В. Омельчук 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про співфінансування робіт по об’єкту 

«Реконструкція спортивного комплексу 

 (палацу спорту) по вул. Промислова, 8 а 

в м. Олевськ Житомирської області 
 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства міської ради Ніколайчука 

Віктора Петровича, керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передбачити кошти з міського бюджету в 2019 році на співфінансування в 

розмірі 10% по об’єкту «Реконструкція спортивного комплексу (палацу спорту) 

по вул. Промислова, 8 а в м. Олевськ Житомирської області» в сумі 1957,582 тис. 

грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича та постійну комісію міської ради з 

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

 

 

 

Міський голова                                                                      О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на  

закриття станції Олевськ  

 

Розглянувши лист начальника виробничого підрозділу «Коростенська 

дирекція залізничних перевезень» Мишина Володимира Петровича, в зв’язку 

з малодіяльністю та збитковістю станції Олевськ за підсумками роботи ІІ 

півріччя 2018 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про залізничний 

транспорт» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл виробничому підрозділу «Коростенська дирекція 

залізничних перевезень» на закриття станції Олевськ для роботи 

параграфами 1 Тарифного керівництва №4 «Прийом і видача по вагонних 

відправок вантажів, що допускаються до зберігання на відкритих площадках 

станцій» та 3 «Прийом та видача вантажів повагонними та дрібними 

відправками, що навантажуються-вивантажуються цілими вагонами лише на 

під’їзних коліях та місцях незагального користування». 

2. Начальнику відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності (Ковальчук О.Б.). надіслати дане 

рішення до  ПАТ «Українська залізниця» . 

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 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження тимчасового порядку видалення  

дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами  

населених пунктів Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

  

 

З метою забезпечення належного контролю за використанням об'єктів 

рослинного світу на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, недопущення виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій, 

спричинених падінням зелених насаджень за межами населених пунктів 

громади, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 6 Закону України «Про рослинний світ» та враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська  рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених 

насаджень за межами населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі - Тимчасовий порядок), згідно з додатком 1. 

2. Затвердити типовий договір на надання послуг з видалення зелених 

насаджень, згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський  голова                                    О.В. Омельчук 

 
 

 
 

 



Додаток 1  

                  до рішення ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 11.04.2019 року №___  

«Про затвердження тимчасового порядку видалення  

дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами  
населених пунктів Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади» 

 

Тимчасовий порядок 

видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень 

(далі – зелені насадження) за межами населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: 

- будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою 

статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- реконструкції, капітального ремонту території або рекультивації порушених земель; 

- виконання робіт щодо ліквідації заліснень земель; 

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих 

дерев; 

- досягнення деревом вікової межі; 

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування 

декоративних дерев та кущів; 

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади; 

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та 

транспортних комунікацій; 

- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням 

безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху; 

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території 

громади. 

3. Видалення зелених насаджень за межами населених пунктів Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади здійснюється за розпорядженням голови Олевської 

міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера або лісорубного квитка (крім 

випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку). 

Видалення зелених насаджень в межах територій здійснюється на підставі 

розпорядження голови Олевської міської ради, матеріалів матеріально – грошової оцінки 

дерев, лісорубного квитка та договору про надання послуг з видалення зелених насаджень 

виконавцем послуг, який укладається між Олевською міською радою та виконавцем 

послуг. 

Виконавцем послуг по видаленню зелених насаджень на території громади може 

виступати юридична або фізична особа. 

4. Підставою для прийняття розпорядження голови Олевської міської ради є заява 

юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень. 

Олевська міська рада, з метою видалення зелених насаджень за межами населених 

пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної громади затверджує склад 

відповідної комісії. 

До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки 

(користувача), спеціаліста лісового господарства, управління Держгеокадастру у 

Житомирській області, інших зацікавлених організацій (в залежності від місця 

розташування та стану зелених насаджень) . 



Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан зелених 

насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, 

що підлягають видаленню. 

Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених 

до проведення обстеження. 

Після затвердження акту, його примірники надаються в організації, які приймали 

участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику. 

Голова комісії в триденний термін подає проект розпорядження голови Олевської 

міської ради про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на 

видалення зелених насаджень в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, 

що підлягають видаленню, відновленню (за потребою), і що залишаються на земельній 

ділянці. 

5. Матеріально-грошова оцінка зелених насаджень проводиться (за зверненням) 

спеціалістами лісогосподарських підприємств. 

6. Кошти, отримані від сплати відновної вартості зелених насаджень зараховується до 

спеціального фонду бюджету міської ради. 

7. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі: 

7.1. Будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за 

рахунок коштів державного чи місцевого бюджету; 

7.2. Реконструкції, капітального ремонту території або рекультивації порушених 

земель; 

7.3. Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів; 

7.4. Виконання робіт щодо ліквідації заліснень земель; 

7.5. Досягнення деревом вікової межі; 

7.6. Провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 

7.7. Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами 

населених пунктів на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади ; 

7.8. Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах 

інженерних та транспортних комунікацій; 

7.9. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з 

забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки 

дорожнього руху; 

7.10. Ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної 

ситуації; 

7.11. Будівництва культових будівель та споруд, необхідних для їх 

обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) 

яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого 

будівництва з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та 

Державним комітетом України у справах національностей та релігій); 

7.12. Проведення земельних поліпшень - це результати будь-яких заходів, 

що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До 

земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної 

ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а 



також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт 

(зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, 

інженерної інфраструктури тощо). 

Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів різного 

походження дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта 

обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.  

У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а 

також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну 

громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з 

подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку. 

Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, 

меліоративних каналів (самосійні дерева), у водоохоронній зоні річок, на земельних 

ділянках сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених 

пунктів, здійснюється виконавчим комітетом Олевської міської ради, на території якої 

розташовані такі об’єкти, на підставі розпорядження голови Олевської міської ради без 

сплати їх відновної вартості. 

Олевська міська рада укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з 

видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, 

меліоративних каналів (самосійні дерева), у водоохоронній зоні річок, на земельних 

ділянках сільськогосподарського призначення, а також здійснює контроль за їх якісним 

проведенням. 

8. Видалення зелених насаджень на земельних ділянках, які перебувають у 

приватній власності (в тому числі орендарі) земельних ділянок, які їм  

надано для цільового призначення (ведення селянського (фермерського) 

господарства, особистого підсобного господарства, колективного  садівництва,  

городництва, сінокосіння, випасання худоби) здійснюється за рішенням власників 

(користувачів) земельних ділянок без сплати їх відновної вартості. 

 

 

Секретар ради                                                                                    В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                  до рішення ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 11.04.2019 року №___  

«Про затвердження тимчасового порядку видалення  

дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами  

населених пунктів Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади» 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

про надання послуг з видалення зелених насаджень 

 

м. Олевськ                                                                            ___ ____________ 20__ року    

 

Олевська міська рада Житомирської області, в особі міського голови Омельчука 

Олега Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», надалі іменується «Замовник», та 

_______________________________________________________________________, в особі 

_______________________________________________________________, який діє на 

підставі ______________________________________________________, надалі іменується 

«Виконавець», а разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про надання послуг з 

видалення зелених насаджень (далі – Договір) про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

«Виконавець» зобов’язується у строк до       надати 

послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості ______ штук, а 

саме:  __ (перелік зелених насаджень по сортах), 

розташованих в ___________________________________ (місце розташування), що 

знаходиться за межами населеного пункту. 

Видалення  зелених  насаджень  проводиться  з  метою ___________________ 

_______________________________________________________________________. 

2.Ціна Договору 

Отримані в результаті видалення насаджень дрова переходять у власність Виконавця 

в рахунок сплати за виконаний об’єм робіт. 

Ділова деревина переробляється та реалізовується «Виконавцем» на свій розсуд.  

3.Права та обов’язки Сторін 

«Замовник» має право : 

1.1. Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного Договору. 

 «Замовник» зобов’язаний: 

2.1. До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету 

документів по видаленню зелених насаджень. 

2.2. У разі отримання дров у власність територіальної громади, забезпечити організацію їх 

заготівлі, доставки споживачам, прибирання території видалення зелених насаджень. 

«Виконавець» має право : 

3.1. Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору. 

«Виконавець» зобов’язаний : 

4.1. Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, 

екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно 

підготовлених спеціалістів. 

4. Відповідальність Сторін 

1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність, 



відповідно до законодавства та цього Договору.  

2.Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона 

доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

5. Строк дії Договору 

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 20__ року, 

але в будь-якому разі до виконання всіх зобов’язань. 

2.Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, які мали місце під час дії цього договору.      

6.Інші умови 

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та 

закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, які мали місце під час дії цього Договору. 

Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну  силу – 

по одному для кожної із Сторін. 

Зміни та/чи доповнення до даного Договору допускаються лише за взаємною згодою 

Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього 

Договору. 

Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому 

порядку. 

7.Реквізити Сторін 

Замовник Виконавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                      В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

                  до Договору про надання послуг  

з видалення зелених насаджень 

АКТ 

виконаних робіт № ___ 

до Договору про надання послуг з видалення зелених насаджень  

№ ___ від "___" ____________ 20__ р. 

 

     

 ________________                                                      "___" ____________ 20__ р. 

 

            Цей Акт складено на виконання Договору про надання послуг з видалення зелених 

насаджень № ___ від "___" ____________ 20__ р. (далі - Договір), укладеного між 

Олевською міською радою Житомирської області, в особі міського голови Омельчука 

Олега Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (надалі іменується "Замовник") та 

_______________________________________________________________________, в особі 

_______________________________________________________________, який діє на 

підставі ______________________________________________________, надалі іменується 

«Виконавець», а разом іменуються «Сторони», склали цей Акт про те, що роботи 

передбачені п. ________ Договору, а саме: 

1.1.__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

1.2. ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

виконано якісно, в повному обсязі та в строк, згідно з умовами Договору. 

 

2. За виконану роботу Замовник здійснює розрахунок, шляхом передачі заготовленої 

деревини в процесі видалення зелених насаджень за домовленістю Сторін. 

 

3. У Замовника претензій до якості виконаних робіт немає. 

 

Замовник Виконавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2019 рік 

 

 Відповідно до пункту 331 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів на 2019 рік та 

схвалити наступні проекти договорів про співробітництво (додаються). 

2. Доручити міському голові вийти з пропозицією до територіальних громад 

щодо організації співробітництва у формі, визначеній в п. 1 даного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

                  до рішення ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 11.04.2019 року №___  

«Про надання згоди на співробітництво 

територіальних громад на 2019 рік» 
 

Перелік проектів договорів про співробітництво територіальних громад 

у формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності: 

1. Між Олевською міською радою та Олевською районною державною 

адміністрацією по комунальній установі «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради; 

2. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»; 

3. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради; 

4. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Трудовий архів» Олевської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів – біологічних активів  

 

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 лист директора комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської 

ради Хоречко Лариси Валеріївни від 20.03.2019 року №82 та враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради на списання 

основних засобів – біологічних активів, у зв’язку з використанням їх 

нормативного ресурсу на 100%, з подальшим використанням отриманих 

коштів на утримання підсобного господарства та придбання продуктів 

харчування, а саме: 

Назва 

об’єкта 

Номер 

паспорт

а 

Інвентарний 

(номенклату

рний) номер 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

(місяць, рік) 

Первісна 

(переоцінен

а) вартість, 

грн. 

Знос, 

грн. 

Ліквідац

ійна 

вартість, 

грн. 

Корова 

«Мазуха» 

LG 

360488 
171220001 03.2003 1910,00 1910,00 0,00 

 



2. Комісії по списанню вищезазначених основних засобів – біологічних 

активів, провести процедуру списання, у відповідності до чинного 

законодавства. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

у новій редакції 

 

      Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про фізичну культуру і спорт» та з метою поліпшення розвитку фізичної   

культури і спорту серед молоді, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції «Програму розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки» (додається).  

2. Відділу освіти, молоді та спорту: 

2.1.  Забезпечити виконання даної Програми, та щороку звітувати про 

хід її виконання.  

2.2. У процесі виконання міського бюджету на 2019 рік та наступні роки 

передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із 

реалізацією Програми, в межах фінансових можливостей.  

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХХІV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 15 березня 2018 року № 517 «Про 

затвердження у новій редакції Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на 2017-2021 роки». 

4. Головним та відповідальним виконавцем Програми визначити відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради.   

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук  



                                                                                    «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                          рішенням_____сесії Олевської міської ради 

                                                        ____скликання від «___»_______2019р№___              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

Олевської міської ради 

Розвиток фізичної культури і спорту 

на 2017-2021 роки 

(у новій редакції) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальна характеристика  комплексної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

1. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради 

2. Співрозробники Програми  МО ГО Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос», федерація 

футболу Олевської ОТГ 

3. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради 

4. Учасники Програми Міська рада,  МО ГО Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного товариства 

«Колос», КУ «Олевська ДЮСШ», КУ 

«Олевська ДЮСШБ», федерація футболу 

Олевської ОТГ, Олевська районна федерація 

волейболу, заклади загальної середньої 

освіти,  міський виконком, районний 

військовий комісаріат 

5. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки    

6. Міський бюджет  5155,5 тис.грн. 

7. Районний бюджет 1446,0тис.грн. 

8. Обласний бюджет 1504,0 тис.грн. 

9. Основні джерела фінансування Кошти міського бюджету (в межах 

надходжень) 

 

ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин 

виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом 

розроблення і виконання Програми 

 

Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та 

повноцінного життя дорослого населення області. Її основне призначення – зміцнення 

здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу 

життя.  Спорт - це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і методів 

виховання, навчання та оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного 

майбутнього.  

  Проте спосіб життя  населення  України та району,  стан   розвитку сфери   фізичної 

культури  і спорту  залишаються на рівні, який створює  загрозу та є суттєвим викликом 

для української  держави  на   сучасному   етапі   її   розвитку,   що характеризується 

певними чинниками, основними серед яких є:                                                   

     погіршення стану здоров'я  населення  з  різко  прогресуючими хронічними   хворобами  

серця,  гіпертонією,  неврозом,  артритом, ожирінням тощо,  що призводить до зменшення  

кількості  осіб,  які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема, 

спроможних тренуватися,  витримуючи значні фізичні навантаження,  та досягати високих 

спортивних результатів;                     

 відсутність  сталих  традицій  та  мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту  

як  важливого  чинника  фізичного  та соціального  благополуччя,  поліпшення  стану  

здоров'я,  ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;                              

   У 2017 році за станом здоров'я до спеціальної медичної групи в районі віднесено 

966 учнів, до підготовчої - 1423, що становить в цілому 60% від загальної  кількості   дітей   

шкільного віку при умові загального зменшення населення цього віку через демографічну  

кризу; 

    неналагодженість скоординованої    роботи    між   суб'єктами 

фізичної культури і спорту  на  етапах  спортивного  удосконалення 

спортсменів; 

     посилення впливу   на   спортивні   результати   інноваційних технологій;                                                                                                           



    невідповідність вимогам сучасності та значне відставання  від міжнародних  та навіть 

всеукраїнських стандартів   ресурсного   забезпечення  галузі  фізичної культури   і   

спорту ,   насамперед -     фінансового та матеріально-технічного.     

     Комплексний підхід  до розв'язання існуючих проблем на основі  

використання  програмно-цільового  методу  потребує   розроблення, 

затвердження     та    виконання    протягом    2017-2021    років  Програми  розвитку  

фізичної культури і спорту (далі - Програма).  

 

ІІІ. Мета  та завдання Програми 

 

 Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких   верств   

населення  до  масового  спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної 

реабілітації, а також максимальної реалізації  здібностей  обдарованої   молоді   у дитячо-

юнацькому,  резервному  спорті,  спорті  вищих досягнень та виховання її в дусі 

олімпійських принципів.  

 Завданнями Програми є створення умов: 

          для фізичного виховання і  спорту  в  усіх  типах  навчальних закладів, за   місцем  

роботи,  проживання  та  місцях  масового відпочинку  населення,  у  правоохоронних 

органах;  

     з підтримки  дитячого,  дитячо-юнацького,  резервного спорту, спорту вищих 

досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 

  поліпшення організаційного,  нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного,     фінансового,      науково-методичного, медичного,  

інформаційного  забезпечення галузі фізичної культури і спорту. 

 

ІV. Ресурсне забезпечення виконання Програми 

 Заходи Програми реалізуються за рахунок міського бюджету, суб’єктів 

підприємств усіх форм власності, громадських організацій, інвестиційних коштів, інших 

форм, не заборонених законодавством.  

Обсяг бюджетних 

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2017 

(тис. 

грн.) 

2018 

(тис. 

грн.) 

2019 

(тис. 

грн.) 

2020 

(тис. 

грн.) 

2021 

(тис. 

грн.) 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів 

всього, в тому 

числі: 

1167,0 1793,0 1664,0 1648,5 1833,0 8105,5 

Міський бюджет   718,0 1144,0 1091,0 1030,5 1172,0 5155,5 

Районний бюджет 222,0 322,0 293,0 298,0 311,0 1446,0 

Обласний бюджет 227,0 327,0 280,0 320,0 350,0 1504,0 

 

 



 

V. Показники продукту  Програми 

№ 

з/п 

Назва 

 показника 

Одини-

ця 

виміру 

Вихідні дані на  

початок дії 

Програми 

2017 2018 2019 2020 2021 Всього  витрат 

на виконання 

Програми, 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Показники продукту Програми 

1. Кількість осіб, охоплених 

систематичною 

фізкультурно-оздоровчою 

та спортивною роботою 

тис. 

осіб 

15 16 17 18 19 20  

2. Кількість призерів 

офіційних змагань 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів 

осіб 8 9 10 11 12 13  

2. Показники ефективності Програми 

1. Рівень охоплення 

населення фізкультурно-

оздоровчою та спортивною 

роботою 

%  6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5  

3. Показники якості Програми 

1. Кількість осіб, залучених 

до участі у масових 

спортивних та фізкультур-

но-оздоровчих заходах 

тис. 

осіб 

5,2 5,5 5,7 5,9 6,0 6,2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



VІ. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Найменування 

завдання 

Найменування заходу Термі

н 

викон

ання 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Фінан

суван

ня 

усьог

о, 

тис. 

грн. 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов 

для фізичного 

виховання і 

спорту в усіх 

типах  закладів 

освіти, за місцем 

роботи, 

проживання та 

місцях масового 

відпочинку 

населення, у 

правоохоронних 

органах,   

підтримка 

дитячого, 

дитячо-

юнацького, 

резервного 

спорту 

Забезпечення 

розвитку спорту 

вищих 

досягнень, 

спорту ветеранів 

та інвалідів  

Покращення 

організаційного, 

нормативно-

правового, 

кадрового, 

1.Запровадження в закладах 

освіти усіх типів рухової 

активності школярів в обсязі 

7-8 годин на тиждень 

 

2017-

2021 

 Відділ 

освіти,молоді та 

спорту 

міський  

бюджет  

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

суван

ня 

 

 

     

2.Забезпечення закладів 

освіти спортивним 

обладнанням та інвентарем 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

У 

межа

х 

бюдж

е-

тних 

призн

а-

чент 

     

3.Забезпечення розвитку 

спортивного туризму в 

закладах освіти Олевської 

міської ради 

2017-

2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

200,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

4.Проведення Спортивних 

Ігор школярів Олевщини,  

спартакіади школярів 

2017-

2021 
Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

250,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

5.Проведення II етапу 

Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед дітей 

«Олімпійське лелеченя» 

2017-

2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

  35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріально-

технічного, 

фінансового, 

науково-

методичного, 

медичного, 

інформаційного 

забезпечення 

сфери фізичної 

культури і 

спорту 

6.Проведення II етапу 

Всеукраїнських дитячих 

спортивних змагань «Старти 

надій» серед учнів 

загальноосвітніх шкіл 

району 

2017-

2021 
Відділ 

освіти,молоді та 

спорту 

міський  

бюджет 

35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

7.Проведення II етапу 

Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України 

«Нащадки козацької слави» 

 

2017-

2021 
Відділ 

освіти,молоді та 

спорту 

міський  

бюджет 

39,0 6,0 7,5 8,0 8,5 9 

8.Залучення представників 

підприємств, установ та 

організацій різних 

організаційно-правових 

форм власності, а також 

організацій, установ та 

підприємств 

агропромислового 

комплексу та сільських 

населених пунктів до занять 

фізичною культурою і 

спортом за місцем роботи 

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

спільно з МО ГО 

ВФСТ «Колос»  

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

15,0 

 

15,0 

 

19,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

2,5 

 

2,0 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

 

5,0 

3,5 

 

3,0 

 

5,0 

4,0 

 

5,0 

 

5,0 

9.Участь у обласних 

всеукраїнських, 

регіональних спартакіадах та 

інших масових 

фізкультурно-спортивних 

заходах серед  посадових 

осіб органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування та депутатів 

усіх рівнів, серед 

працівників соціальної та 

побутової сфери 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

11,0 

 

10,0 

 

10,0 

12,0 

 

10,0 

 

10,0 

13,0 

 

15,0 

 

15,0 

14,0 

 

15,0 

 

15,0 

10. Проведення 

інвентаризації спортивних 

споруд та об’єктів на місцях 

2017-

2018 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Не 

потребує 

фінансув

      



з метою визначення потреб у 

їх подальшому облаштуванні 

для занять інвалідів 

фізичною культурою, 

спортом та фізкультурно-

спортивною реабілітацією та 

безперешкодному доступу до 

всіх спортивних споруд для 

спортсменів та глядачів з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

ання 

11.Щорічне проведення 

районної  та участь в 

обласній і Всеукраїнській 

спартакіаді допризовної 

молоді 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

районний 

військовий 

комісаріат,  

міський  

бюджет 

20,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

12. Залучення дітей та 

молоді до занять фізичною 

культурою і спортом у  

дитячо-юнацьких 

спортивних школах усіх 

типів і форм власності 

2017-

2021 

Відділ освіти 

,молоді та спорту 

спільно   

 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

суван

ня 

     

13. Забезпечення 

модернізації  та зміцнення 

матеріально-технічної бази 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

облаштування необхідним 

обладнанням та інвентарем  

2017-

2021 

 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

спільно з КУ 

Олевська ДЮСШ, 

КУ Олевська 

ДЮСШБ 

міський         

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

 

115,0 

 

280,0 

 

250,0 

20,0 

 

50,0 

 

50,0 

20,0 

 

50,0 

 

50,0 

20,0 

 

60,0 

 

50,0 

25,0 

 

60,0 

 

50,0 

30,0 

 

60,0 

 

50,0 

14. Придбання мікроавтобуса 

для Олевської дитячо-

юнацької спортивної школи  

2018 Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

КУ Олевська 

ДЮСШ 

міський  

бюджет 

районний  

бюджет 

обласний 

бюджет 

300,0 

 

50,0 

 

50,0 

 300,0 

 

50,0 

50,0 

   

15.Утримання апарату МО 

ГО ВФСТ «Колос» 

2017- 

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський 

бюджет 

 

445,0 70,0 75,0 90,0 100,0 110,0 



16. Забезпечення підготовки    

спортсменів району різних 

вікових груп до складу 

збірної команди області для 

участі в Міжнародних та 

Всеукраїнських спортивних 

змаганнях  з олімпійських 

видів спорту 

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

300,0 

 

110,0 

 

115,0 

50,0 

 

20,0 

 

20,0 

55,0 

 

20,0 

 

20,0 

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

65,0 

 

20,0 

 

25,0 

70,0 

 

30,0 

 

30,0 

17. Забезпечення підготовки   

спортсменів  різних вікових 

груп до складу збірної 

команди   для участі в 

обласних Міжнародних та 

Всеукраїнських спортивних 

змаганнях  з не олімпійських 

видів спорту  

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міський  

бюджет 

районний  

бюджет 

обласний 

бюджет 

34,5 

 

26,0 

 

55,0 

 

 

6,0 

 

5,0 

 

10,0 

6,5 

 

5,0 

 

10,0 

7,0 

 

5,0 

 

10,0 

7,0 

 

5,0 

 

10,0 

8,0 

 

6,0 

 

15,0 

18. Забезпечення проведення 

місцевих, районних, 

обласних спортивних заходів 

з олімпійських видів спорту, 

участі спортсменів та 

збірних команд  у 

всеукраїнських спортивних 

заходах з олімпійських видів 

спорту, змаганнях  

міжнародного рівня 

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

спільно з МО ГО 

ВФСТ «Колос», 

федерація футболу 

Олевської міської 

ОТГ, Олевська 

районна федерація 

волейболу, КУ 

«Олевська 

ДЮСШ», КУ 

«Олевська 

ДЮСШБ» 

 

 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний  

бюджет 

700,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

40,0 

 

20,0 

 

20,0 

45,0 

 

20,0 

 

20,0 

200,0 

 

20,0 

 

20,0 

205,0 

 

20,0 

 

20,0 

210,0 

 

20,0 

 

20,0 

19. Забезпечення проведення 

міських спортивних заходів з 

не олімпійських видів 

спорту, участі спортсменів та 

збірних команд  у обласних, 

всеукраїнських спортивних 

заходах з видів спорту, які не 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

32,0 

 

25,0 

 

25,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

7,0 

 

5,0 

 

5,0 

7,0 

 

5,0 

 

5,0 

8,0 

 

5,0 

 

5,0 



входять до програми 

Олімпійських ігор та спорту 

ветеранів, змаганнях 

міжнародного рівня 

20. Забезпечення виплати 

винагороди спортсменам і 

тренерам за результатами 

участі у змаганнях 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів 

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міський  

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

21. Надання фінансової 

підтримки діяльності 

організацій фізкультурно-

спортивних товариств 

 

2017-

2021 

Відділ освіти,  

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

суван

ня 

 

 

     

22. Запровадження системи 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації кадрів,  

проведення атестації 

фахівців у сфері фізичної 

культури 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

 

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

суван

ня 

     

23. Проведення місцевих, 

участь у районних, обласних 

та Всеукраїнських 

тематичних семінарах для 

спеціалістів, працівників 

сфери фізичної культури і 

спорту, тренерів, 

спортсменів  

2017-

2021 

 Відділ освіти, 

молоді та спорту  

спільно з районною 

федерацією 

футбола 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

су-

вання 

     

24. Введення посад 

інструкторів із фізичної 

культури в сільській 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

спільно з 

міський  

бюджет 

У 

межа

х 

     



місцевості 

 

  

районними 

організаціями 

фізкультурно-

спортивних 

товариств 

пото

чног

о 

фіна

нсува

ння 

25.Придбання спортивної 

форми для дитячих 

футбольних команд  

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

120,0 
50,0 

 

50,0 

25,0 
10,0 

 

10,0 

20,0 
10,0 

 

10,0 

25,0 
10,0 

 

10,0 

25,0 
10,0 

 

10,0 

25,0 
10,0 

 

10,0 

26. Проведення роботи 

спільно з громадськими 

організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості 

щодо залучення інвестицій 

та позабюджетних коштів на 

розвиток фізичної культури і 

спорту, відповідно до 

чинного законодавства 

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

спільно з 

підприємствами, 

установами та 

організаціями 

міський  

бюджет 

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

суван

ня 

 

 

     

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27. Здійснення капітального 

ремонту та реконструкції 

спортивних  об'єктів  міської 

комунальної власності: 

Олевської  дитячо-юнацької 

спортивної школи  

 Олевської спортивної школи 

боротьби  

 

 

 

 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

КУ «Олевська 

ДЮСШ», КУ 

«Олевська 

ДЮСШБ» 

міський  

бюджет  

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

 

600,0 

1200,

0 

280,0 

 

330,0 

 

150,0 

 

50,0 

 

50,0 

  150,0 

300,0 

50,0 

 

50,0 

  100,0 

300,0 

60,0 

 

50,0 

  100,0 

300,0 

60,0 

 

80,0 

  100,0 

300,0 

60,0 

 

100,0 

28. Здійснення будівництва 

нових, ремонту, 

реконструкції та 

облаштування існуючих 

капітальних спортивних 

споруд, 

багатофункціональних 

2017-

2021 

 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

спільно з 

підприємствами, 

установами, 

організаціями 

міський  

бюджет 

районний  

бюджет 

обласний  

бюджет 

650,0 

 

450,0 

 

  

450,0 

250,0 

 

50,0 

 

50,0 

50,0 

 

100,0 

 

100,0 

150,0 

 

100,0 

 

100,0 

50,0 

 

100,0 

 

100,0 

150,0 

 

100,0 

 

100,0 



майданчиків із синтетичним 

покриттям та тренажерним 

обладнанням 

 

 29. Забезпечення 

проведення сертифікації 

відповідності спортивних 

споруд та їх паспортизації 

2017-

2021 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міський  

бюджет 

У 

межа

х 

поточ

-ного 

фінан

суван

ня 

 

 

     

    Усього за  

Програмою 

Усього 8105,

5 

1167,

0 

1793,0 1664,0 1648,5 1833,0 

 



 

ПРОЕКТ 

 

 

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання міської Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою. 

 Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 

Програми є: 

 

 щорічна звітність відділу освіти, спорту та молоді про стан виконання відповідних 

заходів Програми; 

 

 здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, 

спрямованих на досягнення мети Програми; 

 

 

 залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми; 

 

 обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях міської ради 

з питань фізичної культури і спорту; 

 

 проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід реалізації 

Програми міській раді та при необхідності внесення змін і доповнень до Програми. 

 

 

Контроль та методичний супровід виконання Програми здійснює відділ освіти, молоді та 

спорту. 

 

 

Секретар ради                                                                                 В. О. Шейко 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХXХІХ сесія                  VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про внесення змін до рішення 

ХV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 12.09.2017р. № 250 «Про 

затвердження Переліку адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Олевської міської ради» 

 

 З метою покращення якості обслуговування населення у сфері надання 

адміністративних послуг, відповідно до законів України «Про адміністративні 

послуги у сфері господарськлої діяльності», «Про Перелік документів 

дозвільного характеру», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами, внесеними згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 782-р від 11.10.2017р.), міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

управління «Центр надання адміністративних послуг Олевської міської 

ради» в новій редакції (додаток 1). 

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

«мобільний ЦНАП» управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Олевської міської ради (додаток 2). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення ХIIІ сесії Олевської  міської 

ради VII скликання від 08.02.2018р. № 452  «Про внесення змін до рішення 

ХV сесії Олевської міської ради від 12.09.2017р. № 250 «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Олевської міської ради». 

4. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 

5. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради (Русину Ю.Г.) 

довести дане  рішення до відома суб’єктів, які визначені у переліку послуг. 

6. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради (Саковець 

Л.В.) забезпечити оприлюднення даного рішення. 



 

ПРОЕКТ 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  

міської ради Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                О.В.Омельчук 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

Додаток 1 

         до рішення ХХХІХ сесії 

         Олевської міської ради 

         від 18.04.2019 № ____ 

 

Перелік 

адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Олевської міської ради» 

 

№ з/п 

 

           Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

01 - Реєстрація місця проживання 

1. 01-01 Реєстрація місця проживання/перебування  особи Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір 

місця проживання в 

Україні» 

2. 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання/ перебування 

особи 

3. 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

4. 01-04 Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку Закон України   «Про 

охорону дитинства» 

5. 01-05 Видача довідки про склад зареєстрованих осіб у 

житловому приміщенні 

Закон України 

«Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям» 

6. 01-06 Видача довідки про проживання в зоні посиленого 

радіологічного контролю внаслідок аварії на ЧАЕС 

Закон України «Про 

правовий режим 

території, що зазнала 

радіоактивного 

забруднення 

внаслідок ЧАЕС», 

02 - Паспортні послуги 

7. 02-01 Вклеювання до паспорта громадянина України (у вигляді 

книжечки) фотокартки у разі досягнення громадянином 

25- і 45-річного віку  

 Положення про 

паспорт громадянина 

України, затверджене 

постановою Верховної 

Ради України від 26 

червня 1992 року № 

2503-ХІІ 

03 - Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

8 03-01 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі 

громадського формування) 

Закон України 

«Про державну 



 

ПРОЕКТ 

9 03-02 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу (у тому числі громадське формування), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів 

юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань»  

 

10 03-03 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту 

11 03-04 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі 

установчого документа 

12 03-05 Державна реєстрація включення відомостей про 

юридичну особу (у тому числі громадське формування), 

зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

13 03-06 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної 

особи (у тому числі громадського формування) 

14 03-07 Державна реєстрація рішення про припинення 

юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

15 03-08 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (у тому числі 

громадського формування) 

16 03-09 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови 

комісії або ліквідатора (у тому числі громадського 

формування) 

17 03-10 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у 

тому числі громадського формування) в результаті її 

ліквідації 

18 03-11 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у 

тому числі громадського формування) в результаті її 

реорганізації 

19 03-12 Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

20 03-13 Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі 

громадського формування), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

21 03-14 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

22 03-15 Державна реєстрація фізичної особи – підприємця 

23 03-16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 



 

ПРОЕКТ 

громадських формувань 

24 03-17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 

особу – підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

25 03-18 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця 

26 03-19 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не 

має статусу юридичної особи 

27 03-20 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

28 03-21 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) 

членства в громадському об’єднанні, що не має статусу 

юридичної особи 

29 03-22 Державна реєстрація припинення громадського 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи 

30 03-23 Державна реєстрація постійно діючого третейського 

суду 

31 03-24 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно 

діючий третейський суд, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

32 03-25 Державна реєстрація припинення постійно діючого 

третейського суду 

33 03-26 Державна реєстрація структурних утворень політичної 

партії, що не мають статусу юридичної особи 

34 03-27 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

35 03-28 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, у зв’язку із зупиненням 

(припиненням) членства у структурному утворенні 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи 

36 03-29 Державна реєстрація припинення структурного 

утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи 

37 03-30 Державна реєстрація відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, представництва, філії 

іноземної благодійної організації 

38 03-31 Державна реєстрація змін до відомостей про 



 

ПРОЕКТ 

відокремлений підрозділ іноземної неурядової 

організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

39 03-32 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, 

представництва, філії іноземної благодійної організації 

40 03-33 Державна реєстрація символіки 

41 03-34 Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

42 03-35 Державна реєстрація втрати чинності символіки 

43 03-36 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського 

статусу громадського об’єднання 

44 03-37 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського 

статусу громадського об’єднання 

45 03-38 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань у паперовій формі для 

проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, копії документів, що містяться 

в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи - підприємця) 

04 - Реєстрація нерухомого майна  

46 04-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

47 04-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права 

власності) речових прав на нерухоме майно 

48 04-03 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 

49 04-04 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

50 04-05 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

51 04-06 Скасування державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

52 04-07 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

53 04-08 Скасування рішення державного реєстратора 

54 04-09 Надання інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

05 – Державна реєстрація земельних ділянок, видача відомостей з Державного земельного 

кадастру та інші земельні послуги 

55 05-01 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного земельного кадастру. 

Закон України «Про 

Державний 

земельний кадастр»,  

Земельний кодекс 

України 

56 05-02 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку. 

57 05-03 Внесення до Державного земельного кадастру 
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відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 

витягу. 

58 05-04 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць з видачею 

витягу. 

59 05-05 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу. 

60 05-06 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею витягу. 

61 05-07 Виправлення технічної помилки у відомостях з 

Державного земельного кадастру, допущеної органом, 

що здійснює його ведення, з видачею витягу. 

62 05-08 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі: 

1) витягу з Державного земельного кадастру про: 

- землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

- обмеження у використанні земель 

- земельну ділянку 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про 

землі (території) 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації. 

63 05-09 Видача довідки про: 

1) наявність та розмір земельної частки (паю) 

2) наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового призначення (використання). 

64 05-10 Видача відомостей з документації із землеустрою, що 

включена до Державного фонду документації із 

землеустрою. 

65 05-11 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями. 

Закон України «Про 

землеустрій» 

66 05-12 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про 

оцінку земель» 

06- Земельні питання місцевого значення 

67 06-01 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі у власність. 

Земельний кодекс 

України, 

 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні», 

 

Закон України «Про 

землеустрій», 

68 06-02 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі в постійне користування. 

69 06-03 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі в користування на умовах 

оренди 
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70 06-04 Надання дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності  в натурі (на 

місцевості) . 

 

Закон України «Про 

оренду землі» 

71 06-05 Затвердження проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою 

передачі у власність. 

72 06-07 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою 

передачі в постійне користування. 

73 06-08 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою 

передачі в користування на умовах оренди. 

74 06-09 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється. 

75 06-10 Затвердження технічної документації  щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її у власність. 

76 06-11 Надання дозволу на зміну цільового призначення 

земельної ділянки комунальної власності  

77 06-12 Затвердження технічної документації  щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її у власність. 

78 06-13 Надання згоди на поділ та об’єднання земельних 

ділянок комунальної власності. 

79 06-14 Надання дозволу на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки комунальної власності. 

80 06-15 Затвердження експертної грошової оцінки земельної 

ділянки комунальної власності. 

81 06-16 Поновлення (продовження) терміну дії договору оренди 

землі (договору оренди земельної ділянки, договору на 

право тимчасового користування землею). 

82 06-17 Внесення змін до договору оренди землі (договору 

оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею). 

83 06-18 Припинення договору оренди земельної ділянки 

комунальної власності   

84 06-19 Надання згоди на передачу орендованої земельної 

ділянки комунальної власності  в суборенду. 

85 06-20 Встановлення сервітуту (обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною 

ділянкою). 

86 06-21 Внесення змін до договору оренди землі (договору 

орендиземельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

87 06-22 Виділення в натурі земельної частки (пай) на підставі 

сертифікату про право на земельну частку (пай) 

88 06-23 Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 



 

ПРОЕКТ 

виробництва 

07 – Місцеві послуги та видача дозвільних документів 

89 07-01 Видача будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 07-02 Внесення змін до будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

91 07-03 Видача висновку про погодження документації із 

землеустрою. 

92 07-04 Надання містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки. 

93 07-05 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки. 

94 07-06 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого 

майна. 

95 07-07 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна.  

96 07-08 Погодження місця розміщення тимчасової споруди 

торгівельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності 

97 07-09 Продовження строку дії паспорта прив’язки 

тимчасової споруди торгівельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності. 

98 07-10 Укладання договору про пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

ОТГ 

99 07-11 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою  

Житловий кодекс 

 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

100 07-12 Прийняття рішення про переведення житлового 

будинку (приміщення) в нежитлові або нежитлове 

приміщення (будівлі)  в житлове 

101 07-13 Видача ордеру на проведення земляних робіт. 

102 07-14 Видача ордеру на видалення зелених насаджень. 

103 07-15 Видача (продовження дії, скасування) дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами. 

Закон України «Про 

рекламу» 

104 07-16 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

Закон України «Про 

житловий фонд 

соціального 

призначення» 

Житловий кодекс 

Української РСР, 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

105 07-17 Взяття громадян на соціальний квартирний облік. 

106 07-18 Внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 

107 07-19 Видача ордера на: жиле приміщення; жилу площу; на 

службове жиле приміщення. 

108 07-20 Видача свідоцтв на право власності та їх дублікатів 

після оформлення приватизації житла. 

109 07-21 Видача довідки про перебування на обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов. 

110 07-22 Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації 

житлового фонду. 

111 07-23 Встановлення (погодження) режиму роботи 

підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування. 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», ЗУ «Про 

благоустрій населених 112 07-24 Погодження на розміщення об’єкта виїзної  торгівлі та 
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виставкової діяльності   пунктів» 

113 07-25 Видача довідки про викиди забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

114 07-26 Погодження встановлення тарифів на житлово-

комунальні послуги 

ЗУ «Про житлово-

комунальні послуги» 

115 07-27 Надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення (вуличний комітет) 

ЗУ «Про органи 

самоорганізації 

населення» 

116 07-28 Надання копії  рішень, витягів сесії Олевської міської 

ради 

 

Закон України «Про 

звернення громадян», 

Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації» 
117 07-29 Надання копії рішень виконавчого комітету Олевської 

міської ради 

118 07-30 Надання одноразової матеріальної допомоги: 
- на лікування громадян; 

- постраждалим від пожежі або стихійного лиха; 

- соціально-незахищеним верствам населення; 

- на поховання деяких категорій громадян 

 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

ЗУ  «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям» 

119 07-31 Видача довідки про:  

- втрату годувальника в зв’язку зі смертю; 

- склад сім’ї померлого на день смерті; 

- проживання з померлою особою до дня її смерті та 

здійснив поховання; 

- утримання на день смерті неповнолітніх  дітей та 

непрацездатних осіб; 

- про знаходження підприємства (установи, організації) та 

території посиленого радіологічного контролю 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», ЗУ «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування»,ЗУ «Про 

правовий режим 

території, що зазнала 

радіоактивного 

забруднення внаслідок 

ЧАЕС», 

120 07-32 Видача довідки про: 
- про членство в особистому селянському господарстві; 

- про наявність (відсутність)  приватизованих земельних 

ділянок; 

- про здійснення догляду за особою, яка потребує 

стороннього догляду; 

- про те, що особа не працює; 

- про те, що на утриманні матері (батька) знаходяться 

діти (дитина); 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», ЗУ «Про 

державну  соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям»,ЗУ «Про основи 

соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» 

121 07-33 Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення 

спадщини 

Порядок вчинення 

нотаріальних дій 

нотаріусами України, 

затверджений наказом 

Міністерства юстиції № 

296/5 від 2.02.2012 

122 07-34 Реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки 

Кодекс цивільного 

захисту України 

123 07-35 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей Закон України «Про 



 

ПРОЕКТ 

(об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з 

виробництва та/або обігу харчових продуктів, 

підконтрольних санітарній службі 

забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення», 

Закон України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності»,  

Закон України «Про 

перелік документів 

дозвільного характеру 

у сфері господарської 

діяльності» 

124 07-36 Висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового 

та оборонного призначення 

125 07-37 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей 

(об'єктів), що здійснюють виробництво харчових 

продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для 

агропродовольчих ринків 

126 07-38 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з 

переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження; з виробництва, змішування та 

приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

127 07-39 Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин 

128 07-40 Спеціальний дозвіл на спеціальне використання 

лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер,  лісовий 

квиток) 

Закон України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності» 

08- Послуги соціального характеру* 

129 08-01 Прийом документів для призначення субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива; 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

№848 від 21.10.1995 

“Про порядок 

призначення та 

надання населенню 

субсидій для 

відшкодування витрат 

на оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання 

скрапленого газу, 

твердого та рідкого 

пічного побутового 

палива ” 

130 08-02 Прийом документів для надання пільг на придбання 

твердого палива і скрапленого газу 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

31 січня 2007 р. № 77 

«Порядок  

надання пільг на 

придбання твердого 

палива і скрапленого 

газу за рахунок 

субвенцій з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам” 

Закони України: "Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії 

їх соціального 

захисту", , "Про 

статус і 
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соціальний 

захист громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи", “Про 

статус ветеранів 

військової 

служби, 

ветеранів 

органів 

внутрішніх 

справ, ветеранів 

Національної 

поліції і деяких 

інших осіб та їх 

соціальний 

захист”,  "Про 

охорону 

дитинства" 

Закон України «Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів 

в Україні» 
 08-03 Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не 

мають права на пенсію чи соціальну допомогу 

Закон України «Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів 

в Україні» 
 08-04 Прийом документів для призначення  тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх невідоме 

 Постанова 

Кабінету Міністрів 

України №189 від 

22.02.2006 ”Про 

призначення 

тимчасової державної 

допомоги дітям, 

батьки яких 

ухиляються від сплати 

аліментів, не мають 

можливості 

утримувати дитину 

або місце проживання 

їх невідоме ” 
131 08-05 Прийом документів для призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям» 

Закон України «Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми» 

132 08-06 Прийом документів для призначення державної 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які 

не застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

133 08-07 Прийом документів для призначення державної 

допомоги при народженні дитини 

134 08-08 Прийом документів для призначення державної 

допомоги при усиновленні дитини 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


 

ПРОЕКТ 

135 08-09 Прийом документів для призначення державної 

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування 

136 08-10 Прийом документів для призначення державної 

допомоги на дітей одиноким матерям 

 

137 08-11 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-

інвалідам» 
138 08-12 Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства 

та дітьми-інвалідами 

 

139 08-13 Надання державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу особам, які 

не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю 
140 08-14 Надання державної соціальної допомоги на догляд  
141 08-15 Прийом документів для призначення компенсаційної 

виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги; 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

29.04.2004 № 558 

“Про затвердження 

Порядку призначення 

і виплати компенсації 

фізичним особам, які 

надають соціальні 

послуги”  
142 08-16 Прийом документів для призначення щомісячної 

компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка 

здійснює догляд за інвалідом  I групи або за особою, яка 

досягла 80-річного віку 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.07.1996 № 832 

"Про підвищення 

розмірів державної 

допомоги окремим 

категоріям громадян"  
143 08-17 Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

який за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за 

ним 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

02.08.2000 № 1192 

"Про надання 

щомісячної грошової 

допомоги 

малозабезпеченій 

особі, яка проживає 

разом з інвалідом I чи 

II групи внаслідок 

психічного розладу, 

який за висновком 

лікарської комісії 

медичного закладу 

потребує постійного 

стороннього догляду, 

на догляд за ним" 
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144 08-18 Прийом заяв на забезпечення путівками на оздоровлення 

та відпочинок до дитячого закладу дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки 

Закон України «Про 

оздоровлення та 

відпочинок дітей» 

145 08-19 Прийом документів для встановлення статусу та 

видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  та дитини 

з багатодітної сім’ї 

Закон України «Про 

охорону дитинства» 

 
146 08-20 Прийом документів для встановлення статусу «інвалід 

війни» 

 

Закон України «Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту»  
147 08-21 Прийом документів для встановлення статусу «учасник 

війни» 

 

Закон України «Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту» 
148 08-22 Прийом документів для встановлення статусу члена  

сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни 

Закон України «Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту»  
149 08-23 Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками)інвалідів з дитинства та 

внаслідок загального захворювання 

Закон України «Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів 

в Україні» 
150 08-24 Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками)осіб, які постраждали під час 

проведення антитерористичної операції та яким 

установлено статус учасника бойових дій чи інваліда 

війни 

Закон України «Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

151 08-25 Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»  

Закон України «Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

09 – Послуги Пенсійного фонду України** 

152 09-01 Надання консультацій, роз’яснень щодо застосування 

законодавства про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, права та 

обов’язки платників ЄСВ та застрахованих осіб 

Закон України «Про 

пенсійне 

забезпечення», Закон 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» 
153 09-02 Прийом заяв на видачу довідок: 

-  про розмір пенсії; 

- про перебування на обліку; 

- про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7) 

 

154 09-03 Видача виготовлених довідок  
155 09-04 Попередній запис на прийом до керівництва Фонду  
156 09-05 Надання переліку документів, необхідних для 

призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на 

поховання та призначення (перерахунку) пенсій і 

отримання допомоги на поховання. 

 

Примітка: 
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*- послуги № 042 (08-01)- № 143 (08-02) надаються через адміністратора ЦНАП, послуги 

№ 144 (08-03) - № 166 (08-25) надаються представником Управління праці та соціального 

захисту населення Олевської РДА відповідно до графіку. 

**- послуги надаються представником Пенсійного фонду України відповідно до графіку.  
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Додаток 2 

         до рішення ХХХІХ серії 

         Олевської міської ради 

         від 18.04.2019 № ____ 

Про затвердження адміністративних послуг, які будуть надаватись через  

«мобільний ЦНАП» управління 

«Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради» 

 

№ з/п 

 

           Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

01 - Реєстрація місця проживання 

1. 01-01 Реєстрація місця проживання/перебування  особи Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір 

місця проживання в 

Україні» 

2. 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання/ перебування 

особи 

3. 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

4. 01-04 Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку Закон України   «Про 

охорону  

дитинства» 

02 - Паспортні послуги 

5 02-01 Вклеювання до паспорта громадянина України (у вигляді 

книжечки) фотокартки у разі досягнення громадянином 

25- і 45-річного віку  

 Положення про 

паспорт громадянина 

України, затверджене 

постановою Верховної 

Ради України від 26 

червня 1992 року № 

2503-ХІІ 

03 - Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

6 03-01 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі 

громадського формування) 

Закон України 

«Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань»  

 

7 03-02 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу (у тому числі громадське формування), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів 

юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

8 03-03 Державна реєстрація рішення про припинення 

юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

9 03-04 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у 

тому числі громадського формування) в результаті її 

ліквідації 

10 03-05 Державна реєстрація фізичної особи – підприємця 

11 03-06 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 

особу – підприємця, що містяться в Єдиному 
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державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

12 03-07 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця 

13 03-08 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань у паперовій формі для 

проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, копії документів, що містяться 

в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи - підприємця) 

04 - Реєстрація нерухомого майна 

14 04-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

15 04-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права 

власності) речових прав на нерухоме майно 

16 04-03 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 

17 04-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

18 04-05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

05 – Державна реєстрація земельних ділянок, видача відомостей з Державного земельного 

кадастру та інші земельні послуги 

19 05-01 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного земельного кадастру. 

Закон України «Про 

Державний 

земельний кадастр»,  

Земельний кодекс 

України 

20 05-02 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку. 

21 05-03 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі: 

1) витягу з Державного земельного кадастру про: 

- землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

- обмеження у використанні земель 

- земельну ділянку 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про 

землі (території) 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації. 

22 05-04 Видача відомостей з документації із землеустрою, що 

включена до Державного фонду документації із 

землеустрою. 

23 05-05 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями. 

Закон України «Про 

землеустрій» 

24 05-06 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про 

оцінку земель» 

06- Земельні питання місцевого значення 

25 06-01 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

Земельний кодекс 

України, 
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власності  з метою передачі у власність.  

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні», 

 

Закон України «Про 

землеустрій», 

 

Закон України «Про 

оренду землі» 

 

 

 

26 06-02 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою передачі в користування на умовах 

оренди 

27 06-03 Надання дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності  в натурі (на 

місцевості) . 

28 06-04 Затвердження проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою 

передачі у власність. 

29 06-05 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою 

передачі в користування на умовах оренди. 

30 06-06 Затвердження технічної документації  щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її у власність. 

07 – Місцеві послуги та видача дозвільних документів 

31 07-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

 32 07-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна.  

33 07-03 Надання копії  рішень, витягів сесії Олевської міської 

ради 

 

Закон України «Про 

звернення 

громадян», Закон 

України «Про доступ 

до публічної 

інформації» 

34 07-04 Надання копії рішень виконавчого комітету Олевської 

міської ради 

35 07-05 Надання одноразової матеріальної допомоги: 

- на лікування громадян; 

- постраждалим від пожежі або стихійного лиха; 

- соціально-незахищеним верствам населення; 

- на поховання деяких категорій громадян 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

ЗУ  «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям» 

08- Соціальні послуги 

36 08-01 Прийом документів для призначення субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива; 

Постанова Кабінету 

Міністрів України №848 від 

21.10.1995 “Про порядок 

призначення та надання 

населенню субсидій для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива ” 

37 08-02 Прийом документів для надання пільг на 

придбання твердого палива і скрапленого газу 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 

січня 2007 р. № 77 «Порядок  

надання пільг на придбання 

твердого палива і 

скрапленого газу за рахунок 
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субвенцій з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам” Закони 

України: "Про статус 
ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту", , "Про статус 

і соціальний захист 

громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи", “Про 

статус ветеранів 

військової служби, 

ветеранів органів 

внутрішніх справ, 

ветеранів 

Національної поліції 

і деяких інших осіб 

та їх соціальний 

захист”,  "Про охорону 

дитинства" 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» 

38 08-03 Прийом документів для призначення  тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме 

Постанова Кабінету 

Міністрів України №189 від 

22.02.2006 ”Про призначення 

тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати 

аліментів, не мають 

можливості утримувати 

дитину або місце 

проживання їх невідоме ” 

39 08-04 Прийом документів для призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 

Закон України «Про 

державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 

40 08-05 Прийом документів для призначення державної 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

41 08-06 Прийом документів для призначення державної 

допомоги при народженні дитини 

42 08-07 Прийом документів для призначення державної 

допомоги при усиновленні дитини 

43 08-08 Прийом документів для призначення державної 

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування 

44 08-09 Прийом документів для призначення державної 

допомоги на дітей одиноким матерям 
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45 08-10 Надання державної соціальної допомоги інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-

інвалідам» 

46 08-11 Надання надбавки на догляд за інвалідами з 

дитинства та дітьми-інвалідами 

 

47 08-12 Надання державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» 

 

48 08-13 Надання державної соціальної допомоги на догляд  

49 08-14 Прийом документів для призначення 

компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги; 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

29.04.2004 № 558 “Про 

затвердження Порядку 

призначення і виплати 

компенсації фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги”  

50 08-15 Прийом документів для призначення щомісячної 

компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка 

здійснює догляд за інвалідом  I групи або за 

особою, яка досягла 80-річного віку 

 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.07.1996 № 832 "Про 

підвищення розмірів 

державної допомоги 

окремим категоріям 

громадян"  

51 08-16 Надання грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

02.08.2000 № 1192 "Про 

надання щомісячної 

грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом I 

чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує 

постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним" 

52 08-17 Прийом заяв на забезпечення путівками на 

оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки 

Закон України «Про 

оздоровлення та відпочинок 

дітей» 

53 08-18 Прийом документів для встановлення статусу та 

видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  та 

дитини з багатодітної сім’ї 

Закон України «Про охорону 

дитинства» 

 

54 08-19 Прийом документів для встановлення статусу 

«інвалід війни» 

 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  
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55 08-20 Прийом документів для встановлення статусу 

«учасник війни» 

 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

56 08-21 Прийом документів для встановлення статусу 

члена  сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  

57 08-22 Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) інвалідів з дитинства та 

внаслідок загального захворювання 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» 

58 08-23 Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками)осіб, які постраждали під 

час проведення антитерористичної операції та 

яким установлено статус учасника бойових дій чи 

інваліда війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

59 08-24 Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на 

яких поширюється дія Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»  

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

 

 

Секретар ради         В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

  

від 18.04.2019 року 

 

Про надання згоди на одержання                                                                      

права власності на землю 

 

  Розглянувши заяву про добровільну відмову від права власності на 

земельну ділянку та подані документи гр. Мельниченко Ольги Іванівни, 

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

ст.12,140,142 Земельного Кодексу України, міська рада,- 

ВИРІШИЛА :  

1. Надати згоду Олевській міській об’єднаній територіальній громаді 

Житомирської області на одержання права власності на земельну ділянку, 

загальною площею - 0,25 га з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка 

належить Мельниченко Ользі Іванівні на підставі свідоцтва про право власності 

№15259513 від 24.12.2013 року.  

1.1. Доручити міському голові Омельчуку Олегу Васильовичу укласти угоду 

між Олевською міською радою та гр. Мельниченко Ольгою Іванівною про 

передачу права власності на земельну ділянку та посвідчити її нотаріально. 

2. Доручити управлінню земельних відносин Олевської міської ради здійснити 

необхідні дії для підготовки угоди про передачу до комунальної власності 

територіальної громади міста земельної  ділянки. 

3. Звільнити сторони даної угоди від сплати державного мита за посвідченням 

договорів безоплатної передачі земельної ділянки за адресою: 

вул.Першотравнева,39а, с.Сердюки, Олевського району, Житомирської області. 

4. Витрати, пов’язані  з оформленням нотаріально посвідченої угоди про 

передачу Олевській міській раді земельної ділянки по вул. Першотравнева,39а 

с.Сердюки, Олевського району, Житомирської області покладаються на міську 

раду. 

5. Попередити Мельниченко О.І., що право приватної власності на земельну 

ділянку припиняється з моменту державної реєстрації права комунальної 

власності на земельну ділянку. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

Міський голова          О.В.Омельчук 



 

ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

  

від 18.04.2019 року 

 

Про найменування 

вулиці та провулку  

в с. Сердюки 

 

 Розглянувши звернення в. о. старости с. Сердюки Чорної Інни Василівни, 

керуючись ст. ст. 26, 37, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Найменувати вулицю та провулок в с. Сердюки Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: 

-  вулиця Миру; 

-  провулок Першотравневий.  

2. Загальному відділу міської ради (Саковець Л.В.)  направити листи з даним 

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

Олевської ЦЛ, Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 

районного ДСНС, Олевського відділу ведення Державного реєстру 

виборців. 

3. В.о. старости с. Сардюки Чорній І.В. здійснити організаційні заходи щодо 

встановлення адресних табличок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. та постійну комісію міської ради з питань   

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфериослуг. 
 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

  

від 18.04.2019 року 

 
Про надання дозволу на  

закриття станції Олевськ  

 

Розглянувши лист начальника виробничого підрозділу «Коростенська 

дирекція залізничних перевезень» Мишина Володимира Петровича, в зв’язку з 

малодіяльністю та збитковістю станції Олевськ за підсумками роботи ІІ 

півріччя 2018 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про залізничний транспорт» 

та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл виробничому підрозділу «Коростенська дирекція 

залізничних перевезень» на закриття станції Олевськ для роботи 

параграфами 1 Тарифного керівництва №4 «Прийом і видача по 

вагонних відправок вантажів, що допускаються до зберігання на 

відкритих площадках станцій» та 3 «Прийом та видача вантажів 

повагонними та дрібними відправками, що навантажуються-

вивантажуються цілими вагонами лише на під’їзних коліях та місцях 

незагального користування». 

2. Начальнику відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності (Ковальчук О.Б.). надіслати дане 

рішення до  ПАТ «Українська залізниця» . 

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 



 

ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

  

від 18.04.2019 року 
 

Про затвердження тимчасового порядку видалення  

дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами  

населених пунктів Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

  

З метою забезпечення належного контролю за використанням об'єктів 

рослинного світу на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, недопущення виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій, 

спричинених падінням зелених насаджень за межами населених пунктів 

громади, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 6 Закону України «Про рослинний світ» та враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська  рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених 

насаджень за межами населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі - Тимчасовий порядок), згідно з додатком 1. 

2. Затвердити типовий договір на надання послуг з видалення зелених 

насаджень, згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Шевчук 

Ю.І.). 

 

 

 

Міський  голова                                    О.В. Омельчук 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

Додаток 1  

                  до рішення ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 18.04.2019 року №___  

«Про затвердження тимчасового порядку видалення  

дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами  

населених пунктів Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади» 

 

Тимчасовий порядок 

видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

 

3. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень 

(далі – зелені насадження) за межами населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

4. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: 

- будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою 

статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- реконструкції, капітального ремонту території або рекультивації порушених земель; 

- виконання робіт щодо ліквідації заліснень земель; 

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев; 

- досягнення деревом вікової межі; 

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування 

декоративних дерев та кущів; 

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади; 

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та 

транспортних комунікацій; 

- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням 

безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху; 

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території 

громади. 

3. Видалення зелених насаджень за межами населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади здійснюється за розпорядженням голови Олевської міської ради (далі 

- компетентний орган) на підставі ордера або лісорубного квитка (крім випадків, 

передбачених пунктом 8 цього Порядку). 

Видалення зелених насаджень в межах територій здійснюється на підставі 

розпорядження голови Олевської міської ради, матеріалів матеріально – грошової оцінки 

дерев, лісорубного квитка та договору про надання послуг з видалення зелених насаджень 

виконавцем послуг, який укладається між Олевською міською радою та виконавцем послуг. 

Виконавцем послуг по видаленню зелених насаджень на території громади може 

виступати юридична або фізична особа. 

4. Підставою для прийняття розпорядження голови Олевської міської ради є заява юридичної 

чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень. 

Олевська міська рада, з метою видалення зелених насаджень за межами населених 

пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної громади затверджує склад відповідної 

комісії. 

До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки 

(користувача), спеціаліста лісового господарства, управління Держгеокадастру у 

Житомирській області, інших зацікавлених організацій (в залежності від місця розташування 

та стану зелених насаджень) . 



 

ПРОЕКТ 

Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан зелених 

насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що 

підлягають видаленню. 

Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до 

проведення обстеження. 

Після затвердження акту, його примірники надаються в організації, які приймали 

участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику.  

Голова комісії в триденний термін подає проект розпорядження голови Олевської 

міської ради про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на 

видалення зелених насаджень в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, 

що підлягають видаленню, відновленню (за потребою), і що залишаються на земельній 

ділянці. 

5. Матеріально-грошова оцінка зелених насаджень проводиться (за зверненням) 

спеціалістами лісогосподарських підприємств. 

6. Кошти, отримані від сплати відновної вартості зелених насаджень зараховується до 

спеціального фонду бюджету міської ради. 

7. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі: 

7.1. Будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 

благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів 

державного чи місцевого бюджету; 

7.2. Реконструкції, капітального ремонту території або рекультивації порушених 

земель; 

7.13. Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів; 

7.14. Виконання робіт щодо ліквідації заліснень земель; 

7.15. Досягнення деревом вікової межі; 

7.16. Провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 

7.17. Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами 

населених пунктів на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади ; 

7.18. Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах 

інженерних та транспортних комунікацій; 

7.19. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з 

забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки 

дорожнього руху; 

7.20. Ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації; 

7.21. Будівництва культових будівель та споруд, необхідних для їх 

обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) 

яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого 

будівництва з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та 

Державним комітетом України у справах національностей та релігій); 

7.22. Проведення земельних поліпшень - це результати будь-яких заходів, що 

призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До 

земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної 

ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а 

також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна 
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рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, 

інженерної інфраструктури тощо). 

Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів різного походження 

дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження 

зелених насаджень, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку. 

У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а 

також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну 

громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з 

подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку. 

Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, 

меліоративних каналів (самосійні дерева), у водоохоронній зоні річок, на земельних ділянках 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених пунктів, 

здійснюється виконавчим комітетом Олевської міської ради, на території якої розташовані 

такі об’єкти, на підставі розпорядження голови Олевської міської ради без сплати їх 

відновної вартості. 

Олевська міська рада укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з 

видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, 

меліоративних каналів (самосійні дерева), у водоохоронній зоні річок, на земельних ділянках 

сільськогосподарського призначення, а також здійснює контроль за їх якісним проведенням. 

8. Видалення зелених насаджень на земельних ділянках, які перебувають у приватній 

власності (в тому числі орендарі) земельних ділянок, які їм  

надано для цільового призначення (ведення селянського (фермерського) 

господарства, особистого підсобного господарства, колективного  садівництва,  

городництва, сінокосіння, випасання худоби) здійснюється за рішенням власників 

(користувачів) земельних ділянок без сплати їх відновної вартості. 

 

 

Секретар ради                                                                                    В.О. Шейко 
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Додаток 2 

                  до рішення ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 18.04.2019 року №___  

«Про затвердження тимчасового порядку видалення  

дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами  

населених пунктів Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади» 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

про надання послуг з видалення зелених насаджень 
 

м. Олевськ                                                                            ___ ____________ 20__ року    
 

Олевська міська рада Житомирської області, в особі міського голови Омельчука Олега 

Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

надалі іменується «Замовник», та 

_______________________________________________________________________, в особі 

_______________________________________________________________, який діє на 

підставі ______________________________________________________, надалі іменується 

«Виконавець», а разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про надання послуг з 

видалення зелених насаджень (далі – Договір) про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

«Виконавець» зобов’язується у строк до       надати 

послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості ______ штук, а 

саме:  __ (перелік зелених насаджень по сортах), 

розташованих в ___________________________________ (місце розташування), що 

знаходиться за межами населеного пункту. 

Видалення  зелених  насаджень  проводиться  з  метою ___________________ 

_______________________________________________________________________. 

2.Ціна Договору 

Отримані в результаті видалення насаджень дрова переходять у власність Виконавця в 

рахунок сплати за виконаний об’єм робіт. 

Ділова деревина переробляється та реалізовується «Виконавцем» на свій розсуд.  

3.Права та обов’язки Сторін 

«Замовник» має право : 

1.1. Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного Договору. 

 «Замовник» зобов’язаний: 

2.1. До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету 

документів по видаленню зелених насаджень. 

2.2. У разі отримання дров у власність територіальної громади, забезпечити організацію їх 

заготівлі, доставки споживачам, прибирання території видалення зелених насаджень. 

«Виконавець» має право : 

3.1. Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору. 

«Виконавець» зобов’язаний : 

4.1. Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, 

екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно 

підготовлених спеціалістів. 

4. Відповідальність Сторін 

1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність, 
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відповідно до законодавства та цього Договору.  

2.Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, 

що це порушення сталося не з її вини. 

5. Строк дії Договору 

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 20__ року, але 

в будь-якому разі до виконання всіх зобов’язань. 

2.Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, які мали місце під час дії цього договору.      

6.Інші умови 

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та 

закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, які мали місце під час дії цього Договору. 

Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну  силу – по 

одному для кожної із Сторін. 

Зміни та/чи доповнення до даного Договору допускаються лише за взаємною згодою 

Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього 

Договору. 

Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому порядку. 

7.Реквізити Сторін 

Замовник Виконавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    В.О. Шейко  
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Додаток 

                  до Договору про надання послуг  

з видалення зелених насаджень 

АКТ 

виконаних робіт № ___ 

до Договору про надання послуг з видалення зелених насаджень  

№ ___ від "___" ____________ 20__ р. 

 

     

 ________________                                                      "___" ____________ 20__ р. 

 

            Цей Акт складено на виконання Договору про надання послуг з видалення зелених 

насаджень № ___ від "___" ____________ 20__ р. (далі - Договір), укладеного між Олевською 

міською радою Житомирської області, в особі міського голови Омельчука Олега 

Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(надалі іменується "Замовник") та 

_______________________________________________________________________, в особі 

_______________________________________________________________, який діє на 

підставі ______________________________________________________, надалі іменується 

«Виконавець», а разом іменуються «Сторони», склали цей Акт про те, що роботи 

передбачені п. ________ Договору, а саме: 

1.1._____________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

1.2. ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

виконано якісно, в повному обсязі та в строк, згідно з умовами Договору.  

 

2. За виконану роботу Замовник здійснює розрахунок, шляхом передачі заготовленої 

деревини в процесі видалення зелених насаджень за домовленістю Сторін. 

 

3. У Замовника претензій до якості виконаних робіт немає. 

 

Замовник Виконавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    В.О. Шейко  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                    VІІ скликання

  

від 18.04.2019 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2019 рік 

 

 Відповідно до пункту 331 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

4. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів на 2019 рік та 

схвалити наступні проекти договорів про співробітництво (додаються). 

5. Доручити міському голові вийти з пропозицією до територіальних громад 

щодо організації співробітництва у формі, визначеній в п. 1 даного рішення. 

6. 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 ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 18.04.2019 року №___  

«Про надання згоди на співробітництво 

територіальних громад на 2019 рік» 

 

Перелік проектів договорів про співробітництво територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності: 

4. Між Олевською міською радою та Олевською районною державною 

адміністрацією по комунальній установі «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради; 

5. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»; 

6. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради; 

7. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Трудовий архів» Олевської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХІХ сесія                    VІІ скликання

  

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів – біологічних активів  

 

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 лист директора 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради Хоречко Лариси 

Валеріївни від 20.03.2019 року №82 та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

8. Надати дозвіл КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради на списання основних 

засобів – біологічних активів, в зв’язку з використанням їх нормативного 

ресурсу на 100%, з подальшим використанням отриманих коштів на утримання 

підсобного господарства та придбання продуктів харчування, а саме: 

Назва 

об’єкта 

Номер 

паспорт

а 

Інвентарний 

(номенклату

рний) номер 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

(місяць, рік) 

Первісна 

(переоцінен

а) вартість, 

грн. 

Знос, 

грн. 

Ліквідац

ійна 

вартість, 

грн. 

Корова 

«Мазуха» 

LG 

360488 
171220001 03.2003 1910,00 1910,00 0,00 
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9. Комісії по списанню вищезазначених основних засобів – біологічних 

активів, провести процедуру списання, у відповідності до чинного 

законодавства. 

10. 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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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року  

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай) та надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

Розглянувши заяви громадян про виділення в натурі земельних часток 

(паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись пунктами 9,16,17 

Розділу 10 Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 26,55 

Закону України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» 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 додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

2. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 



 

ПРОЕКТ 

3. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Хочинське» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

4.Звернутись з клопотанням до Олевської РДА щодо припинення дії договорів 

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0796; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0798; 

- кадастровий номер 1824481300:08:000:0226. 
5.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

6. 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 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

Додаток  
                                                                                                           до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 18.04.2019 року №    

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 
                                                                                                       землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва» 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Кишинський» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області  

№ 
п/
п 

Прізвище,ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тимошик 

Людмила 
Анатоліївна 

02.11.1975 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Кишин, 
вул.Вишнева, 10 

ВМ 
850690 

20.01. 
2000 
року 

2769916589 ЖТ № 
0282293 

Рілля-
469(рілля 
документ
ацію  
виготовле
но), 
кормові 
угіддя - 
156 

2 Тимошик 
Людмила 
Анатоліївна 

02.11.1975 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Кишин, 
вул.Вишнева, 10 

ВМ 
850690 

20.01. 
2000 
року 

2769916589 ЖТ № 
0282294 

Рілля-
470(рілля 
документ
ацію 
виготовле
но), 
кормові, 
кормові 
угіддя - 
157 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Червона  Зірка» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/
п 

Прізвище,ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Курильчук 

Валентина 
Іванівна 

26.05.1960 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Калинівка, 
вул.Кузнецова, 
41 

ВМ 
403303 

27.11. 
1997 
року 

2206114165 ЖТ № 
0280875 

Рілля-292, 
кормові 
угіддя - 
292 – 
(кормові 
угіддя 
документ
ацію  
виготовле
но), 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Хочинське» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/
п 

Прізвище,ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Скумін 

Катерина 
Іванівна 

11.01.1949 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Хочине, 
вул.Садова, 10 

ВН 
278489 

08.10. 
2004 
року 

1790820886 ЖТ № 
0279698 

Рілля-167, 
кормові 
угіддя - 58 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Майдан» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/
п 

Прізвище,ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Васильчук 

Володимир 
Адамович 

19.07.1972 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Калинівка, 
вул.Київська, 14 

ВМ 
468172 

30.12. 
1997 
року 

2649808118 ЖТ № 
0194875 

Рілля-264, 
кормові 
угіддя - 
121 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

                                                         

 



 

ПРОЕКТ 

                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року  

 

Про внесення змін у  рішення  
сесій Олевської міської ради 

 

            Розглянувши заяви громадян: 
- Антоненко Людмила Анатоліївни, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 

27, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у 

додаток до рішення ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 17.01.2019 року № 938  «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів »; 

- Харченка Владислава Ігоровича, проживає за адресою: вул. Ковпака, 40, 

м. Олевськ, Житомирської обл. про внесення змін у додаток до рішення 

ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року № 

938 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів », керуючись 

ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу 

Перехідних положень Земельного кодексу України,  ст. 8, 20, 22, 25, 50, 

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у додаток до рішення ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.01.2019 року № 938  «Про надання дозволу на розроблення 



 

ПРОЕКТ 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів» у пункті 5. розділу «Адреса земельної ділянки» слово «Набережна» 

змінити на слово «Незалежності»: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних 

гаражів, га 

5 Антоненко 

Людмила 

Анатоліївна 

вул. Гагаріна, 27, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. 

Незалежності, 2, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

2. Внести зміни у Додаток до рішення ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.01.2019 року № 938    «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів» у пункті 2. розділу « Для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» цифри 

«0,1000» вилучити, у пункті 2. розділу «Для індивідуального садівництва» 

додати цифри «0,1000»: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

ім.’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних 

гаражів, га 

2 Харченко 

Владислав 

Ігорович 

вул. Ковпака, 40, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 

24, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,1000 - - 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

ради з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій  

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 



 

ПРОЕКТ 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

  

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай) 

 

     Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», 

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.Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

2. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

3. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

4. Звернутись з клопотанням до Олевської РДА щодо припинення дії договорів 

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824481300:02:000:0109; 

- кадастровий номер 1824481300:01:000:0008; 

- кадастровий номер  1824484000:08:000:0787;      

- кадастровий номер 1824487200:08:000:0164; 
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- кадастровий номер 1824487200:04:000:0307;      
- кадастровий номер1824487200:07:000:0037; 

- кадастровий номер 1824487200:04:000:0297;      
5.Виділити в натурі Швець Галині Володимирівні земельні ділянки загальною 

площею 2,4126 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5651 га, 

кадастровий номер 1824481300:02:000:0109, земельна ділянка (пасовища) 

площею 1,8475 га, кадастровий номер 1824481300:01:000:0008. 

6. Виділити в натурі Кравчуку Андрію Володимировичу земельну ділянку 

загальною площею 1,3955 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,3955 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0787. 

7. Виділити в натурі Сторожуку Сергію Йосиповичу земельні ділянки 

загальною площею 2,0487 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1408 га , 

кадастровий номер 1824487200:08:000:0164, земельна ділянка (пасовища) 

площею 0,9079 га, кадастровий номер 1824487200:04:000:0307. 

8. Виділити в натурі Охремчуку Петру Миколайовичу  земельні ділянки 

загальною площею 3,8965 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9832 га , 

кадастровий номер 1824487200:07:000:0037, земельна ділянка (пасовища) 

площею 2,9133 га, кадастровий номер 1824487200:04:000:0297. 

9. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

встановлення їх меж в натурі (на місцевості),одержання документа, що 

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

10. 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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 Додаток 
                                                                                                           до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 18.04.2019 року №    

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай)» 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Червона  Зірка» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/
п 

Прізвище,м.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Швець 

Галина 
Володимирі
вна 

21.04.1968 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Жубровичі, 
вул.Шевченка, 
58 

003023
797 

26.02. 
2019 
року 

2494820369 ЖТ № 
0281057 

Рілля- 1, 
кормові 
угіддя – 1 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Кишинський» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області  

№ 
п/
п 

Прізвище,м.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кравчук 

Андрій 
Володимир
ович 

20.11.1986 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Кишин, 
вул.Житомирськ
а, 26 

ВН 
462416 

14.05. 
2009 
року 

3173520098 ЖТ № 
0283807 

Рілля- 465 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Україна» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/
п 

Прізвище,м.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 
паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Сторожук 

Сергій 
Йосипович 

23.02.1971 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Тепениця, 
вул.Молодіжна, 
3 

000708
378 

07.07. 
2017 
року 

2598609294 ЖТ № 
0283613 

Рілля- 
112, 
кормові 
угіддя -
112 

2. Охремчук 
Петро 
Миколайов
ич 

10.10.1955 Житомирська 
область, 
Олевський р-н, 
с.Артинськ, 

ВМ 
760642 

29.07. 
1999 р. 

2037104057 ЖТ № 
0283265 

Рілля- 72, 
кормові 
угіддя -72 
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вул.Зарічна, 18 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяву Забродського Олександра Володимировича, який 

проживає за адресою: с.Соснівка, Червоноградський р-н, Львівська область; 

Сторожука Сергія Йосиповича, та надані документи, керуючись ст.25 

Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», 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.Затвердити Забродському Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 1,9606 га на території 

Олевської міської ради, Олевського району Житомирської області, яка 

розроблена ФОП Середа О.В. 

2. Виділити Забродському Олександру Володимировичу  в натурі земельні 

ділянки загальною площею 1,9606 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,0007 га, кадастровий номер 1824487200:13:000:0061, земельна ділянка 

(сіножаті) площею 0,9599 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0527. 

3.Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

встановлення їх меж в натурі (на місцевості),одержання документа, що 

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) на території Олевської 

міської ради 

 

Відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу України, 

статті 288 Податкового Кодексу України, статей 15, 21 Закону України «Про 

оренду землі, статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 22, 

25 Закону України «Про землеустрій» та враховуючи заяву ФОП Басюк Олени 

Василівни про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл ФОП Басюк Олені Василівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренди нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) із земель реформованого КСП 

«Червоний партизан» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області за межами населених пунктів (с.Михайлівка), 

загальною площею 15,11 га, в тому числі рілля площею 15, 11га,а саме: №№ з 

666 по 685. 

2. Рекомендувати ФОП Басюк Олені Василівні:  
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- замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) у землевпорядній організації, яка 

має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних робіт; 

- виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди погоджену 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     

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про припинення дії договорів 

на управління спадщиною 

 

Розглянувши заяву Мосейчук Катерини Іванівни, яка проживає за 

адресою: вул. Незалежна, 36, с.Жубровичі, Олевський район, Житомирська 

область про припинення дії договору на управління спадщиною, керуючись 

ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням І сесії VІІІ скликання Олевської міської 

ради № 11 від 17.01.2017 року «Про реорганізацію сільських (селищних) рад, 

що об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади»,  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору на управління спадщиною укладеного 

Жубровицькою сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» стосовно 

земельних ділянок кадастровий номер 1824481600:04:000:0509 загальною 

площею 0,49 га та кадастровий номер 1824481600:04:000:0272 загальною 

площею 1,43 га розташованих на території бувшої Жубровицької сільської 

ради, Олевський р-н, Житомирська область, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

2. Повідомити ТОВ «Мрія Олевськ 2012» про припинення дії договорів на 

управління спадщиною стосовно земельних ділянок кадастровий номер 

1824481600:04:000:0509 загальною площею 0,49 га та кадастровий номер 

1824481600:04:000:0272 загальною площею 1,43 га. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Розглянувши заяви громадян 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 громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ), із земель запасу, розташованих на території Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади с.Кишин, Житомирської області, за межами 

населеного пункту, згідно додатку. 

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   



 

ПРОЕКТ 

  
Додаток 
до рішення ХХХVІХ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 18.04.2019 №   «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, ім.’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Місце розташування 

земельної ділянки 

 
Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки      

(код КВЦПЗ) 

 

 

Площа 

га 

 

 

Кадастровий 

номер 

 

 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

1 2 3 4 6 5 8 9 

1 Власюк 
Олександр 
Михайлович 

вул. Озерна, 2, с. Кишин, 
Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

с. Кишин 

Олевська міська ОТГ 

Житомирська обл. 

(за межами 

населеного пункту) 

Землі запасу 
(16.00) 

4,04 1824484000: 
08:000:0896 

2,0000 

2 Ковальчук 
Анатолій 
Миколайович 

вул. Вишнева, 14, с. 
Кишин, Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

с.Кишин  

Олевська міська ОТГ 

Житомирська обл. 
(за межами 

населеного пункту) 

Землі запасу 
(16.00) 

4,04 1824484000: 
08:000:0896 

2,0000 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про погодження щодо надання Головним 

управлінням Держгеокадастру у Житомирській 

області дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

 

     Розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області № 18-6-0.334-1647/2-19 від 12.03.2019 року про погодження або 

відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

керуючись постановою КМУ від 07.06.2017 р. № 413 «Деякі питання 

удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 

ними», розпорядженням КМУ 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 Корченоку Олександру Володимировичу паспорт АР 

341844, ідентифікаційний код 3154418858, який проживає за адресою: вул. 

Дніпровська, 43, смт. Гостомель, Київська обл. у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за межами населених пунктів (бувшої Зольнянської сільської 

ради) Олевської об’єднаної територіальної громади Олевського району. 

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 



 

ПРОЕКТ 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки комунальної власності 
 

З метою впорядкування частини території м.Олевськ, керуючись ст.ст. 12, 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. № 677 «Про 

затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада  

ВИРІШИЛА:   

1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ) розташованої за 

адресою: вул. Московська, 10, м.Олевськ, Житомирська область, орієнтовною 

площею 0,35 га. 

2.Олевській міській раді замовити на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови. 

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджений у 

встановленому законодавством порядку в місячний термін подати на чергову 

сесію міської ради на затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

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

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 
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