
                                                                                                                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1038 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від  18.04.2019 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 252 976 104 

гривень, 249 445 768 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 266 912 408 

гривень, 238 107 762 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 

20 283 914 гривень.  

1.6. Рішення міської ради від 21.12.2018 № 876 доповнити пунктом 23 такого 

змісту: „23.  Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською 

радою до спеціального фонду міського бюджету у 2019 році від міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 

7 до цього рішення”. 

2. Це рішення набирає чинності з 18 квітня 2019 року. 

3. Додатки  1, 1.2, 2, 3, 4, 4.2, 5, 6 викласти в новій редакції та доповнити 

додатком 7.  

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 

 

 
 
 

                                                              



                                                                                                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1039 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від  18.04.2019 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: Особи, проживає за адресою: 

вул.Адреса, 87, с. Стовпинка, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 18, 

с.Стовпинка, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 9а, м.Олевськ, Особи, 

проживає за адресою: Адреса, 27, с.Кишин, Особи, проживає за адресою: 

вул.Адреса, 20в, с.Кам’янка, Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, 19, кв.8, 

с.Діброва, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 4-А, с.Джерело, Особи, 

проживає за адресою: вул.Адреса, 34, м.Олевськ, Особи, проживає за адресою: 

вул.Адреса, 9, с.Рудня Хочинська, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 12, 

с.Болярка, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 10, с.Кишин, Особи, 

проживає за адресою: вул. Адреса 13, с.Болярка, Особи, проживає за адресою: 

вул.Адреса, 148, с.Хочине, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 22, кв.14, 

м.Олевськ, Особи, проживає за адресою: вул.Адреса, 68, с.Майдан, Особи, 

проживає за адресою: вул.Адреса, 1, кв.1, смт. Дружба, 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, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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, на лікування дитини – 5 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 5 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 5 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 5 000 грн.   

-  Особі, на лікування матері – 5 000 гривень; 

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

-  Особі, за укладений контракт із ЗСУ в 2019 році  – 5 000 гривень; 



-  Особі, на лікування – 5 000 гривень;  

-  Особі, на лікування – 5 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 3 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 3 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 3 000 гривень; 

-  Особі, на відновлення господарства після пожежі – 5 000 гривень; 

-  Особі, на лікування сина – 3 000 гривень; 

-  Особі, на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 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  № 1040 

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

від 18.04.2019 року 

Про затвердження програми  

«Охорона навколишнього природного 

середовища та раціональне використання 

природних ресурсів на 2019 - 2021 роки» 

 

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

самоврядування в Україні», Законами України «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Бюджетним кодексом України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів»,  враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2019-2021 роки», згідно 

додатку, додається. 

2. Фінансовому  відділу Олевської міської ради передбачити в міському 

бюджеті асигнування на реалізацію заходів Програми на 2019 рік у сумі 

697000,00 гривень (шістсот дев'яносто сім тисяч гривень). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук 

 

 

 



     
                        Додаток  

 до рішення XXXIX сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання 

від 18.04.2019 р. № 1040 Про затвердження  

програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне  

використання природних ресурсів  

на 2019 - 2021 роки» 

 

 

ПРОГРАМА 

«ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НА 

2019-2021 РОКИ»  
 

Вступ 
Програма «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2019-2021 роки» (далі – 

Програма) розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців 

населених пунктів об'єднаної територіальної громади від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 

досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи, визначення пріоритету 

екологічної політики, поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення 

регулювання використання природних ресурсів, додаткового залучення коштів 

з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля, координації 

діяльності підприємств різних форм власності з метою дотримання ними вимог 

природоохоронного законодавства України. 

Необхідність розроблення Програми зумовлена підвищеними вимогами 

до поліпшення якості оточуючого середовища, необхідністю подальшої 

стабілізації екологічної ситуації та створення умов для забезпечення 

ефективного і раціонального використання природних ресурсів з обов’язковим 

відтворенням їх природних якостей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
 

1 Назва програми  

Програма «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне 
використання природних ресурсів на 2019-

2021 роки» 

2 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада Житомирської області 

3 Розробник Програми 

Управління містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального 
господарства та відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 
комунальної власності міської ради 

4 
Співрозробники Програми 
 

Фінансовий відділ міської ради 

5 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Олевська міська рада, структурні підрозділи та 

виконавчий комітет міської ради 

6 Учасники Програми 

Управління містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального 
господарства, відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 
комунальної власності, фінансовий відділ 

міської ради 

7 
Термін реалізації 

Програми 

2019-2021 роки 

8 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми 

 

Державний, обласний, районний бюджет, 

бюджет Олевської міської ОТГ 

9 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 

Програми 

 

У межах фінансових можливостей 

10 Коштів місцевого бюджету В межах фінансових можливостей 

11 
У тому числі бюджетних 
коштів: 

 

 

- з них коштів державного 

бюджету 

 

У межах виділених асигнувань 

 
- з них коштів місцевого 
бюджету 

 

У межах фінансових можливостей 

12 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджетні і небюджетні надходження, які не 

заборонені законодавством  

 

 



2. Загальні положення 

 

Програма «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2019-2021 роки» розроблена 

відповідно до Конституції України, Законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет України на 

2019 рік», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів» та інших нормативно-правових актів. 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт, з метою 

поліпшення стану навколишнього природного середовища території Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади Житомирської області. 

 

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є: 

  формування ефективної системи обґрунтованих заходів, спрямованих на 

поліпшення екологічного стану на території об'єднаної територіальної громади; 

  раціональне використання природних ресурсів; 

  забезпечення екологічної безпеки; 

  визначення та аналіз пріоритетних напрямків використання надходжень 

від сплати екологічного податку, що формують міський фонд охорони 

навколишнього природного середовища; 

  поліпшення стану довкілля, шляхом зменшення скидів промислових і 

побутових відходів;   

 охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища; 

 проведення просвітницької та наукової діяльності, залучення 

громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування й 

освіту населення; 

  проведення заходів із знезалізнення води, як одного з пріоритетних 

напрямків Державних програм щодо забезпечення населення якісною питною 

водою; 

  забезпечення екологічного зберігання непридатних хімічних засобів 

захисту рослин; 

  берегоукріплення захисних дамб річки Уборть. 

Досягнення мети Програми потребує комплексних спрямованих дій, як 

міської ради, виконавчого комітету так організацій, установ, підприємств всіх 

форм власності та населення об'єднаної територіальної громади, для реалізації 

пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, 

дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища. 

4. Завдання Програми 

 

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів, а саме: 

  забезпечення реалізації екологічної політики, екологічних прав громадян; 



  придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості; 

  проведення заходів, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та 

благоустрою водойм населених пунктів обєднаної територіальної громади; 

  проведення заходів щодо берегоукріплення існуючих захисних дамб на 

річці Уборть; 

  проведення заходів щодо днопоглиблення та розчищення русла річки 

«канава Олевська»  в межах Олевської  міської ради; 

  проведення заходів з озеленення населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади; 

 впорядкування місць видалення відходів, проведення їх паспортизації, 

ліквідація стихійних звалищ відходів на території об'єднаної територіальної 

громади; 

 проведення заходів з постійного контролю за ефективністю очистки, 

знешкодження та знезараження стічних вод, підвищення ефективності роботи 

очисних споруд в м. Олевськ; 

 проведення заходів щодо забезпечення екологічного зберігання 

непридатних хімічних засобів захисту рослин в місцях їх складування в 

сільгосппідприємствах; 

 реалізація проектів по технічному переоснащенню системи 

водопостачання з влаштуванням станції знезалізнення в с. Кишин, смт. Дружба, 

с. Жубровичі, проведення реконструкції станції 2-го підйому із застосуванням 

новітніх технологій та встановлення обладнання з доочистки та знезалізнення 

питної води в системі централізованого водопостачання по вулиці Промислова 

м. Олевськ; 

 створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 

 організація роботи по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення 

до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх 

підпорядкування та форм власності та громадян; 

 здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; 

 запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів (далі - 

ТПВ); 

 придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ, облаштування 

контейнерних майданчиків; 

 облаштування збірних пунктів ТПВ з встановленням обладнання 

пресування відходів відповідно до напрямків; 

 придбання машин по збору, транспортуванню ТПВ; 

 придбання спеціалізованого автотранспорту для вивозу рідких 

побутових відходів; 

 придбання трактора, підмітальної та комбінованої техніки для 

виконання робіт з благоустрою; 

 створення в закладах освіти відповідної навчально-матеріальної бази, 

куточків охорони природи, живих куточків та ін.; 



  проведення заходів із захисту і збереження земельних ресурсів від 

забруднення, виснаження і нераціонального використання; 

  проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення будинків та 

прибудинкових територій; 

 проведення заходів щодо забезпечення лівобережної частини м. Олевськ 

централізованим водопостачанням та водовідведенням; 

 підвищення рівня культури та екологічної свідомості мешканців 

об'єднаної територіальної громади завдяки поінформованості щодо поводження 

з ТПВ; 

 гідродинамічне очищення водопровідних каналізаційних систем та 

ливневої каналізації; 

 проведення санації  мереж водопостачання та водовідведення; 

  забезпечення інформування населення про стан навколишнього 

природного середовища. 

Організаційне забезпечення та координація діяльності щодо реалізації 

основних завдань Програми буде здійснюватися структурними підрозділами, 

виконавчим комітетом міської ради, згідно їх повноважень в рамках чинного 

законодавства відповідно додатку, який додається. 

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Фінансування виконання заходів  Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів державного бюджету в межах їх надходжень, коштів обласного, 

районного бюджету, коштів Олевської міської ОТГ та коштів фондів охорони 

навколишнього природного середовища усіх рівнів, які враховуються в 

бюджетних коштах, коштів суб’єктів господарської діяльності, що 

спрямовуються на природоохоронні заходи, із залученням інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 Видатки на виконання заходів Програми будуть передбачені щороку при 

формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.  

З метою системного аналізу реалізації Програми, структурними 

підрозділами міської ради проводитиметься щорічний моніторинг виконання 

передбачених заходів. 

6. Строки виконання Програми 

 
Дія Програми поширюється на 2019 - 2021 роки. 

7. Очікувані результати виконання Програми 

 

Позитивні екологічні та соціально-екологічні наслідки від здійснення 

заходів Програми будуть з’являтися через певний проміжок часу.  

 

Очікувані результати: 

  забезпечення  населення  об'єднаної територіальної громади питною  

водою  нормативної  якості; 



  застосування новітніх технологій та обладнання при технічному 

переоснащенні системи водопостачання, економія фінансових та енергетичних 

ресурсів; 

  відсутність стихійних сміттєзвалищ; 

  паспортизація місць видалення відходів; 

  технічне переоснащення системи водопостачання з влаштуванням станції 

знезалізнення в населених пунктах Олевської ОТГ; 

  берегоукріплення  захисних дамб на річці Уборть; 

  придбання транспорту для проведення робіт з благоустрою; 

  роздільне збирання твердих побутових відходів; 

  поліпшення  технічного  стану та благоустрою водойм; 

  озеленення населених пунктів об'єднаної територіальної громади; 

  ефективне очищення, знешкодження та знезараження стічних вод; 

  покращення санітарного стану довкілля; 

  захист територій від підтоплення; 

  оновлення мереж водопостачання та водовідведення; 

  санітарне очищення територій населених пунктів ОТГ; 

 забезпечення населення лівобережної частини міста централізованим 

водопостачанням та водовідведенням. 

 

8. Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

Виконавцем завдань Програми є комунальні підприємства  міської ради, 

управління капітального будівництва регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації, в окремих випадках інші підприємства та 

організації. 

Виконавчий комітет Олевської міської ради може виступати замовником 

на виконання робіт, надання послуг та придбання товарів, бути платником за 

виконані роботи, надані послуги, придбаний товар, відповідно до завдань 

Програми.  

Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою 

заходів, забезпечують відповідно до своєї компетенції структурні підрозділи, 

виконавчий комітет міської ради. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія міської 

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

а також управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                                     В.О. Шейко 

 



 Додаток  

до програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне  

використання природних ресурсів  

на 2019 - 2021 роки» 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

п/п 

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

Перелік заходів Програми 

 

 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн.  

 

 

Джерела 

фінансування 

 

 

Виконавці 

 

 

Очікуваний 

результат 

1 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення с. Кишин 

Олевського району Житомирської 

області 

2019 3270,0 Державний, 

обласний бюджет,  

міський бюджет 

(співфінансування 

10% -  

327,0 тис. грн.) 

 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 

2 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Реконструкція станції 2-го підйому із 

застосуванням новітніх технологій та 

встановлення обладнання з доочистки 

та знезалізнення питної води в системі 

централізованого водопостачання по 

вулиці Промислова м. Олевськ 

Олевського району Житомирської 

області 

2019 3700,0 Державний, 

обласний бюджет,  

міський бюджет 

(співфінансування 

10% -  

370,0 тис. грн.) 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 

3 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення смт. Дружба, 

Олевського району Житомирської 

області 

2020 3270,0  Державний, 

обласний бюджет,  

міський бюджет 

(співфінансування 

10% -  

327,0 тис. грн.) 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 



4 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення с. Жубровичі, 

Олевського району Житомирської 

області 

2021 2340,0 Державний, 

обласний бюджет, 

міський бюджет 

(співфінансування 

10% -  

234,0 тис. грн.) 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 

5 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів з поліпшенням 

технічного стану та благоустрою 

водойм 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

санітарного 

стану 

довкілля 

6 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів щодо 

берегоукріплення існуючих захисних 

дамб на річці Уборть 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада, 

Олевське 

управління 

водних 

ресурсів 

Захист 

територій 

населених 

пунктів сіл 

Зубковичі, 

Хочине, 

Копище від 

підтоплення   

7 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів щодо проведення 

днопоглиблення та розчищення русла 

річки «канава Олевська»  в межах 

Олевської  міської ради 

 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада, 

Олевське 

управління 

водних 

ресурсів 

Захист від 

підтоплення 

територій 

присадибних 

ділянок та 

житлової 

забудови 

8 Охорона та 

раціональне 

використання водних 

ресурсів 

Гідродинамічне очищення 

водопровідних, каналізаційних систем 

та ливневої каналізації 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

роботи мереж 

9 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення санації мереж 

водопостачання та водовідведення 
2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Оновлення 

мереж 

водопостачан

ня та 

водовідведенн



я 

10 Охорона і 

раціональне 

використання  

природних 

рослинних 

ресурсів 

Виконання заходів з озеленення 

території населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращання 

мікроклімату, 

санітарного 

очищення, 

зниження 

рівня шуму 

11 Поводження з 

відходами   

Впорядкування місць видалення 

відходів, проведення їх паспортизації, 

ліквідація стихійних звалищ відходів 

на території об'єднаної територіальної 

громади 

 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ОТГ 

12 Поводження з 

відходами   

Придбання спеціального обладнання 

(контейнерів) для збору твердих 

побутових відходів та роздільного 

збору твердих побутових відходів у 

кількості 100 шт. 

2019 980,00  Державний 

бюджет – 882,00 

тис. грн., 

міський бюджет 

(співфінансування 

10% - 98,00 тис. 

грн.) 

Олевська 

міська рада 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ОТГ 

13 Поводження з 

відходами   

Виготовлення технічної документації 

щодо складання паспортів місця 

видалення відходів населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади 

 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ОТГ 

14 Поводження з 

відходами   

Проведення заходів щодо 

забезпечення екологічно безпечного 

роздільного збирання, перевезення, 

видалення ТПВ 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Вирішення 

проблеми 

екологічного 

оздоровлення 

населення, 

зниження 

ризику 

виникнення 



надзвичайних 

ситуацій 

 

 

15 Поводження з 

відходами   

Облаштування збірних пунктів ТПВ з 

встановленням обладнання 

пресування відходів відповідно до 

напрямків 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Комунальне 

підприємств

о Олевської 

міської ради 

«Олевськ-

РесурсІнвест

» 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ОТГ 

16 Поводження з 

відходами 

Проведення заходів щодо 

забезпечення екологічного зберігання 

непридатних хімічних засобів захисту 

рослин в місцях їх складування в 

сільгосппідприємствах 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Вирішення 

проблеми 

екологічного 

стану, 

зниження 

ризику 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

 

17 Охорона 

атмосферного 

повітря 

Проведення заходів з постійного 

контролю за ефективністю очистки, 

знешкодження та знезараження 

стічних вод, підвищення ефективності 

роботи очисних споруд в м. Олевськ 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Комунальне 

підприємств

о Олевської 

міської ради 

«Олевськ-

РесурсІнвест

» 

Очистка 

стічних вод 

до 

нормативних 

показників 

18 Поводження з 

відходами 

Придбання спеціалізованого 

автотранспорту для вивозу твердих 

побутових відходів - сміттєвозу для 

обслуговування м. Олевськ 

2019 2000,00 

 
 

 Державний 

бюджет – 1800,00 

тис. грн., 

 міський бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

санітарного 

стану 

довкілля 



 (співфінансування 

10% - 200,00 тис. 

грн.) 

 

19 Поводження з 

відходами 

Придбання спеціалізованого 

автотранспорту для вивозу твердих 

побутових відходів - сміттєвозу для 

обслуговування населених пунктів 

Олевської міської ОТГ 

 

2019 5000,00 Державний 

бюджет – 4500,00 

тис. грн., 

 міський бюджет 

(співфінансування 

10% - 500,00 тис. 

грн.) 

 

 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

санітарного 

стану 

довкілля 

20 Поводження з 

відходами 

Придбання трактора для виконання 

робіт з благоустрою 
2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

благоустрою 

територій 

21 Поводження з 

відходами 

Придбання підмітальної техніки для 

виконання робіт з благоустрою 
2019 5100,00 Державний 

бюджет – 4590,00 

тис. грн., 

 міський бюджет 

(співфінансування 

10% - 510,00 тис. 

грн.) 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

благоустрою 

територій 

22 Поводження з 

відходами 

Придбання комунальної комбінованої 

машини для виконання робіт з 

благоустрою 

2019 7000,00 Державний 

бюджет – 6300,00 

тис. грн., 

 міський бюджет 

(співфінансування 

10% - 700,00 тис. 

грн.) 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

благоустрою 

територій 



23 Екологічна освіта 

та  інформаційне 

забезпечення  

Організація і здійснення робіт з 

екологічної освіти, поглиблення 

екологічного спрямування діяльності 

екологічних гуртків, придбання 

обладнання для екологічних кабінетів, 

створення постійно діючих 

природоохоронних виставок, 

учнівської молоді, шкіл, дошкільних 

закладів ОТГ 

 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Виконком, 

структурні 

підрозділи 

міської ради 

Підвищення 

рівня 

екологічної 

освіти учнів 

та молоді 

24 Екологічна освіта 

та інформаційне 

забезпечення  

Інформаційне забезпечення 

природоохоронної діяльності, 

проведення конкурсів, організація 

виставок, нарад, семінарів, друк 

екологічних сторінок у газеті, 

поповнення бібліотек 

природоохоронною літературою та 

нормативною документацією 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Виконком, 

структурні 

підрозділи 

міської ради 

Залучення 

дітей та 

підлітків до 

натуралістичн

о-

дослідницької 

роботи, 

інформування 

населення 

щодо стану 

охорони 

навколишньог

о природного 

середовища 

25 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів щодо 

забезпечення лівобережної частини м. 

Олевськ централізованим 

водопостачанням та водовідведенням 

2019-2021 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Забезпечення 

населення 

централізован

им 

водопостачан

ням та 

водовідведенн

ям 

Секретар ради       В.О. Шейко 



                                                                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1041 

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

від 18.04.2019 року 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки в  с. Рудня-  

Хочинська  Олевського району Житомирської області 

 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», статей  10, 19, 29 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 08 квітня 2019 року ТОВ «Успіх-ОЛ» щодо 

розроблення детального плану території земельної ділянки в с. Рудня-

Хочинська Олевського району Житомирської області для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,20 га в с. Рудня-Хочинська Олевського району Житомирської 

області для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, 

відповідно до договору з організацією, яка має в своєму складі особу з 

відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з 

розроблення містобудівної документації. 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки в 

с. Рудня-Хочинська Олевського району Житомирської області для 

будівництва та обслуговування будівель та споруд дорожнього сервісу, 

визначити Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

ділянки в с. Рудня-Хочинська  Олевського району Житомирської області для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу здійснити за 



рахунок коштів ТОВ «Успіх-Ол». 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального 

плану території; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури 

громадських слухань проекту детального плану території у відповідності до 

чинного законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською 

радою. 

5. 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 

сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                           О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1042 

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 

від 20 грудня 2011 року за № 1468/20206, враховуючи звернення від 04 квітня 

2019 року гр. Особи 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 Мельника 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  № 1043 

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 

1957,190 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  № 1044 

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. Особи, 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 Особі на підставі свідоцтва про право власності від 24.12.2013 року 

№15259513.  

1.1. Доручити міському голові Омельчуку Олегу Васильовичу укласти угоду 

між Олевською міською радою та гр. Особою 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.Адреса,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. Адреса,39а 

с.Сердюки Олевського району Житомирської області, покладаються на 

міську раду. 

5. Попередити Особу, 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 С. В. 

Міський голова          О.В.Омельчук 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1045 

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

від 18.04.2019 року 

Про внесення змін до Статуту комунальної  

установи «Олевська  дитячо-юнацька  

спортивна школа» Олевської міської ради 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.13 Закону України «Про освіту», ст.13 «Про позашкільну  

освіту», враховуючи клопотання відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Олевська дитячо-

юнацька спортивна школа» Олевської міської ради. 

2. П 1.5 Розділу 1 «Загальні положення»  викласти у наступній редакції: 

Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради є неприбутковою організацією, діяльність якої 

спрямована на виконання соціально важливих функцій, і не має на меті 

отримання прибутків. 

Забороняється  розподіл отриманих доходів  або їх частини серед 

засновників,  працівників ДЮСШ (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 

з ними осіб. 

В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до 

доходу бюджету. 

  Доходи ДЮСШ використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання ДЮСШ, реалізації завдань та напрямів діяльності, 

визначених Статутом. 

  Кошти засновника, залишки невикористаних коштів ДЮСШ, а також 

кошти, які надходять з інших джерел, включаються до загального доходу і 

складають єдиний фонд фінансових коштів, які використовуються на 

проведення заходів, пов’язаних з основною діяльністю школи, і вирішення 

питань соціального розвитку тощо. 

3. Викласти Статут комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Олевської міської ради в новій редакції. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М.  

 

 

 

Міський голова                                                                           О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1046 

ХXХІХ сесія                VІІ скликання 

від 18.04.2019 року 

Про внесення змін до Статуту комунальної  

установи «Олевська дитячо-юнацька  

спортивна школа боротьби» Олевської міської ради 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 13Закону України «Про освіту», ст.13 Закону України «Про 

позашкільну освіту», враховуючи клопотання відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа боротьби» Олевської міської ради. 

1.1. п 1.5 Розділу 1 «Загальні положення» викласти у наступній редакції: 

Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» Олевської міської ради є неприбутковою організацією, діяльність 

якої спрямована на виконання соціально важливих функцій, і не має на меті 

отримання прибутків. 

Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед 

засновників, працівників ДЮСШ (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 

з ними осіб. 

  В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до 

доходу бюджету. 

  Доходи ДЮСШ використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання ДЮСШ, реалізації завдань та напрямів діяльності, 

визначених Статутом. 

  Кошти засновника, залишки невикористаних коштів ДЮСШ, а також 

кошти, які надходять з інших джерел, включаються до загального доходу і 

складають єдиний фонд фінансових коштів, які використовуються на 

проведення заходів, пов’язаних з основною діяльністю школи, і вирішення 

питань соціального розвитку тощо. 

3. Викласти Статут комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа боротьби» Олевської міської ради в новій редакції. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М.  

 

 

 

Міський голова                                                                           О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1047 

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 39 сесії Олевської міської ради 

                                                   VII скликання від «18» квітня 2019р №1047 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

Олевської міської ради 

Розвиток фізичної культури і спорту 

на 2017-2021 роки 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ГО Олевська МО 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,  ГО Олевська МО 

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  5720,5 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: 

1181,0 1932,0 2048,0 1662,5 1847,0 8670,5 

Міський бюджет   732,0 1283,0 1475,0 1044,5 1186,0 5720,5 

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 Термін 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Фінан

суван

ня 

усього

, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

ування 

 

 

     

2.Забезпечення закладів освіти 

спортивним обладнанням та 

інвентарем 

2017-

2021 
Відділ освіти, молоді 

та спорту 

міський  

бюджет 

У 

межах 

бюдже

-тних 

призна

-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 



 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативно-

правового, 

кадрового, 

матеріально-

технічного, 

фінансового, 

науково-

методичного, 

медичного, 

інформаційного 

забезпечення сфери 

фізичної культури і 

спорту 

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 

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  

ГО Олевська МО 

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, 

2017-

2021 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

60,0 

 

60,0 

10,0 

 

10,0 

11,0 

 

10,0 

12,0 

 

10,0 

13,0 

 

15,0 

14,0 

 

15,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органів місцевого 

самоврядування та депутатів 

усіх рівнів, серед працівників 

соціальної та побутової сфери 

обласний 

бюджет 

 

60,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

15,0 

 

15,0 

10. Проведення інвентаризації 

спортивних споруд та об’єктів 

на місцях 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 

2017-

2018 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

      

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 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

ування 

     



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 ГО 

Олевська МО ВФСТ «Колос» 

2017- 

2021 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

міський 

бюджет 

 

465,0 70,0 75,0 110,0 100,0 110,0 

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   

2017-

2021 

Відділ освіти, молоді 

та спорту  

міський  

бюджет 

34,5 

 

6,0 

 

6,5 

 

7,0 

 

7,0 

 

8,0 

 



для участі в обласних 

Міжнародних та Всеукраїнських 

спортивних змаганнях  з не 

олімпійських видів спорту  

 

районний  

бюджет 

обласний 

бюджет 

26,0 

 

55,0 

 

 

5,0 

 

10,0 

5,0 

 

10,0 

5,0 

 

10,0 

5,0 

 

10,0 

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  ГО 

Олевська МО ВФСТ 

«Колос», федерація 

футболу Олевської 

міської ОТГ, Олевська 

районна федерація 

волейболу, КУ 

«Олевська ДЮСШ», КУ 

«Олевська ДЮСШБ» 

 

 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний  

бюджет 

1175,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

40,0 

 

20,0 

 

20,0 

170,0 

 

20,0 

 

20,0 

550,0 

 

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 

входять до програми 

Олімпійських ігор та спорту 

ветеранів, змаганнях 

міжнародного рівня 

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 

20. Забезпечення виплати 

винагороди спортсменам і 

2017- Відділ освіти, молоді міський  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



тренерам за результатами 

участі у змаганнях 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів 

 

2021 та спорту  бюджет 

21. Надання фінансової 

підтримки діяльності 

організацій фізкультурно-

спортивних товариств 

 

2017-

2021 

Відділ освіти,  молоді 

та спорту 

міський  

бюджет 

районний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

У 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

ування 

 

 

     

22. Запровадження системи 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації кадрів,  проведення 

атестації фахівців у сфері 

фізичної культури 

2017-

2021 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

міський  

бюджет 

 

У 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

ування 

     

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 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

у-

вання 

     



24. Введення посад 

інструкторів із фізичної 

культури в сільській місцевості 

 
  

2017-

2021 

Відділ освіти, молоді 

та спорту спільно з 

районними 

організаціями 

фізкультурно-

спортивних 

товариств 

міський  

бюджет 

У 

межах 

поточн

ого 

фінанс

ування 

     

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 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

ування 

 

 

     

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 

майданчиків із синтетичним 

покриттям та тренажерним 

обладнанням 

 

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 

 29. Забезпечення проведення 

сертифікації відповідності 

спортивних споруд та їх 

паспортизації 

2017-

2021 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

міський  

бюджет 

У 

межах 

поточ-

ного 

фінанс

ування 

 

 

     

    Усього за  

Програмою 

Усього 8670,5 1181,0 1932,0 2048,0 1662,5 1847,0 

 



 

 

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 

 

              



                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № 1048 

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. 



7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  міської 

ради Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                О.В.Омельчук 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

         до рішення ХХХІХ сесії 

         Олевської міської ради 

         від 18.04.2019 № 1048 

 

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 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - 
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) 

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 

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 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 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», 

 

Закон України «Про 

оренду землі» 

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 

70 06-04 Надання дозволу на розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності  в натурі (на 

місцевості) . 

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 

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 

пунктів» 

112 07-24 Погодження на розміщення об’єкта виїзної  торгівлі та 

виставкової діяльності   

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 (об'єктів), 

що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або 

обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній 

службі 

Закон України «Про 

забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення», 
Закон України «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності»,  

Закон України «Про 

перелік документів 

дозвільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності» 

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 

соціальний захист 
громадян, які 
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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 

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 
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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


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" 

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: 

*- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

         до рішення ХХХІХ серії 

         Олевської міської ради 

         від 18.04.2019 № 1048 

 

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 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 власності  з метою 

передачі у власність. 

Земельний кодекс 

України, 

 

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 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, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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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 

 

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, 

Закон України «Про 

оздоровлення та відпочинок 



які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки 

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»  

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 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1049 

ХXХІХ сесія                       VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2019 рік 

 

 Відповідно до пункту 33
1
 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 18.04.2019 року № 1049 

«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  № 1050 

ХХXІX сесія                                               VІІ скликання  

 

від  18.04.2019 року 

 

Про реорганізацію, шляхом перетворення, 

комунальної установи «Олевська  центральна лікарня» 

Олевської міської ради  у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

 
Керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», ст. 26, ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців», ст. ст. 104-108 Цивільного Кодексу України, 

ст.78 Господарського Кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій 

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

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 

та сфери послуг, з метою покращення якості та доступності надання медичних 

послуг в Олевській  міській об’єднаній територіальній громаді, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати, шляхом перетворення, комунальну установу «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради (код ЄДРПОУ 01991872)  у комунальне 

некомерційне підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

2. Утворити персональний склад комісії з реорганізації комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради  у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради  у складі та 

чисельності, згідно з додатком. 

3. Доручити  голові комісії з реорганізації: 

3.1. У встановлений законом строк, протягом трьох робочих днів з дати вступу  в 

дію цього рішення, (відповідно до п. 9 цього рішення) письмово повідомити 

державного реєстратора про перетворення комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради  у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський центральна лікарня» Олевської міської ради та в 



подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи 

для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.  

3.2. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання даного рішення, у 

відповідності з вимогами чинного законодавства України. 

4. Встановити, що комунальне некомерційне  підприємство «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради є правонаступником усіх майнових і немайнових 

прав і обов’язків комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради. 

5. Передати правонаступнику – комунальному некомерційному  підприємству 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, згідно з передавальним 

актом, майно, закріпивши його на праві оперативного управління, з подальшим 

затвердженням на сесії Олевської міської ради. 

6.Розробити проект Статуту комунального некомерційного  підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради для подальшого його затвердження у 

новій редакції. 

7. Здійснити інвентаризацію наявного майна комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

8. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів та задоволення чи 

відхилення цих вимог подати передавальний акт та Статут комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради на затвердження сесії міської ради. 

9. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог щодо комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради два місяці з дня 

опублікування повідомлення про рішення щодо його реорганізації шляхом 

перетворення. 

10. Доручити головному лікарю комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради вчинити необхідні дії відповідно до чинного 

законодавства України на виконання даного рішення.  

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

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

(Шевчук Ю.І.) та з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 

та сфери послуг (Осипчук В.В.).  

 

 

Міський голова                                   О.В.Омельчук 

                   

 

 

 

 



 

 Додаток 

Склад комісії з реорганізації  комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради  у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської рад 

 

1. Казюк Олег Васильович – голова комісії, головний лікар КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, ідентифікаційний код – 

2450422430, серія та номер паспорта – ВН 376060, адреса проживання – м. 

Олевськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24; 

2. Осипчук Яків Миколайович – заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики, ідентифікаційний код – 2739404490; 

3. Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділу Олевської 

міської ради, ідентифікаційний код – 3061218296; 

4. Крижова Людмила Михайлівна – державний реєстратор, ідентифікаційний код 

– 2851806442; 

5. Горпиніч Катерина Олександрівна – начальник фінансового відділу Олевської 

міської ради, ідентифікаційний код – 2560112160; 

6. Мисько Ніна Максимівна – головний бухгалтер КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, ідентифікаційний код – 2231712520; 

7. Павлюк Жанна Іванівна – заступник головного лікаря з організаційно-

методичної роботи КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, 

ідентифікаційний код – 2594508809; 

8. Ковальчук Наталія Максимівна – економіст КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, ідентифікаційний код – 2414310469; 

9. Петров Володимир Володимирович – зав. поліклінічним відділенням, голова 

профспілкового комітету КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, ідентифікаційний код – 2571316736; 

10. Хлань Лариса Вікторівна – інспектор відділу кадрів КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, ідентифікаційний код – 3138119487. 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 

 

 



                                                                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1051 

ХХХІХ сесія                    VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про відмову в наданні згоди виробничому 

підрозділу «Коростенська дирекція 

залізничних перевезень» на закриття 

станції Олевськ 

 

Розглянувши лист начальника виробничого підрозділу «Коростенська дирекція 

залізничних перевезень» Мишина Володимира Петровича у 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. Відмовити в наданні згоди 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 (Ковальчуку О.Б.) повідомити ПАТ «Українська залізниця» 

про прийняте 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 



                                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1052 

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  

Олевської міської ради VII скликання  

від 18.04.2019 року №1052  

«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). 

Виконавцем послуг по видаленню зелених насаджень на території громади може 

виступати юридична або фізична особа. 

4. Підставою для прийняття розпорядження голови Олевської міської ради та видачі 

ордеру чи лісорубного квитка 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), спеціалістів Олевської міської ради, 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 власниками земельних ділянок, користувачами 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 №1052  

«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, розташованих в 

___________________________________ (місце розташування), що знаходиться за межами 

населеного пункту. 

Видалення  зелених  насаджень  проводиться  з  метою ___________________ 

_______________________________________________________________________. 

2.Ціна Договору 
2.1. Загальна сума даного Договору складає ________________________ грн. (сума 

прописом). 

2.2. Розрахунок здійснюється шляхом безготівкового розрахунку на протязі 3-ьох днів, 

після підписання акту прийому-передачі послуг з виконаних робіт. 

2.3. Отримані в результаті видалення насадження дрова та матеріали переходять у 

власність Виконавця та використовується в подальшому на його 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 

__________________________________________, який діє на підставі 

___________________________________________, (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. Вартість виконаних робіт (наданих послуг) становить: ___________________ грн. 

 

3. У Замовника претензій до якості виконаних робіт немає. 

 

Замовник Виконавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  1053 

ХХХІХ сесія             VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 
 

Про затвердження цільової соціальної Програми  

протидії  захворюванню на туберкульоз 

на 2019 рік 

 

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

відповідно до Закону України від 22 березня 2012 року № 4565-VІ «Про внесення 

змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», з метою 

поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності 

населення на туберкульоз, підвищення ефективності лікування, поліпшення 

діагностики туберкульозу та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2019 рік, додається. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

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

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



    Додаток  

до рішення ХXXІХ сесії Олевської міської ради VII скликання від 

18.04.2019 року №1053 «Про затвердження цільової соціальної Програми  

    протидії  захворюванню на туберкульоз на 2019 рік» 

 

І. Загальна характеристика цільової соціальної Програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2019 рік 

1. Ініціатор розроблення Програми             Олевська міська рада 

                                                                             КНП «Олевський Центр ПМД» Олевської 

міської ради  

                                                                             КУ «Олевська ЦЛ» Олевської міської                       

ради  

 

 

2. Розробник Програми                                  Олевська міська рада 

                                                                             КНП «Олевський Центр ПМД» Олевської 

міської ради  

 

                                                                             КУ «Олевська ЦЛ» Олевської міської                       

ради  

   

   

3. Співрозробник Програми                  Олевська міська рада 

        

4. Відповідальний виконавець                      Олевська міська рада 

Програми                                                           КНП «Олевський Центр ПМД» Олевської 

міської ради  

 

                                                                             КУ «Олевська ЦЛ» Олевської міської                       

ради  

 

        

5. Учасники Програми                   Олевська міська рада, КНП «Олевський 

ЦПМД» Олевської міської ради 

                                                                             КУ «Олевська ЦЛ» Олевської міської                       

ради 

                                                                            «Олевський Центр СССДМ Олевської міської                       

ради», Олевське відділення поліції  

 

6. Період реалізації Програми       на 2019 рік 

 

7 Етапи виконання Програми       2019 рік 

 

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

участь у виконанні Програми     

 

9. Загальний обсяг фінансових                 Обсяг фінансування визначається у межах 

ресурсів, необхідних для реалізації     видатків обласного, міського бюджетів   

Програми   

  10. Основні джерела фінансування     Міський, районний бюджет, бюджет 

  Програми   

 



 

ІІ. Загальна частина 

Подальше поширення туберкульозу становить серйозну загрозу для населення Олевської 

міської ОТГ. 

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

смертності. 

Житомирська область посідає восьме місце по рівню захворюваності на туберкульоз серед 

інших регіонів України, а Олевський район – двадцять друге місце в області. У 2018 році 

захворюваність на активний туберкульоз та смертність в районі становили, відповідно 84,1 та 7,2 

на 100 тис. населення 

В районі реєструються випадки невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною 

резистентністю, кількість яких постійно збільшується. За даними обласного протитуберкульозного 

диспансеру, мультирезистентну форму туберкульозу в нашому районі мають 11 осіб. Однозначно 

із зростаючою епідемією ВІЛ/СНІДу, що має тенденцію до поширення через статевий шлях 

передачі, зростає кількість виявлених пацієнтів з поєднаною патологією – туберкульоз/ВІЛ-

інфекція, кількість яких в районі  2017 році становила 5 осіб. Особливу небезпеку становить 

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

груп населення. 

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений 

несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, 

недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з 

мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного 

звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до 

медичних послуг. 

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

забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та 

лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості. 

 

ІІІ. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її роз’яснення 

програмним методом  

 

Високий рівень захворюваності на туберкульоз та поширення мультирезистентного 

туберкульозу обумовлені, насамперед, неефективністю заходів, спрямованих на переривання 

ланцюга передачі туберкульозної інфекції, через: 

- недостатнє та несвоєчасне виявлення хворих на заразні форми туберкульозу через 

недосконалість системи охорони здоров’я щодо діагностування звичайного, 

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

лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низьку мотивацію 

населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатній доступ до 

отримання медичних послуг з боку уразливих до захворювань на туберкульоз верств 

населення; 

- низьку ефективність лікування хворих з новими та повторними випадками туберкульозу 

через відсутність швидких методів діагностики мультирезистентного туберкульозу, 

якісного контрольованого лікування, низьку прихильність хворих до лікування, недостатню 

кількість протитуберкульозних препаратів ІІ ряду; 

- недостатній інфекційний контроль у протитуберкульозних та інших медичних закладах 

через відсутність сучасних засобів інфекційного контролю, незадовільну матеріально-

технічну базу протитуберкульозних закладів, низьку поінформованість медичного 

персоналу щодо вимог інфекційного контролю; 

- неефективне ведення мультирезистентного туберкульозу через низький рівень знань 

медичних працівників щодо особливостей лікування хворих на мультирезистентний 

туберкульоз; 



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

своєчасним діагностичним обладнанням протитуберкульозні заклади та мережу з 

мікробіологічної діагностики туберкульозу, досягти 100% забезпечення 

протитуберкульозними препаратами ІІ ряду та засобами інфекційного контролю; 

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

звільнених з ув’язнення до медичних служб цивільного сектору; 

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

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

перебування на ліжку, що в свою чергу, призводить до поширення внутрішньо лікарняної 

передачі туберкульозу, у тому числі мультирезистентного; 

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

мультирезистентним туберкульозом та туберкульозом із розширеною медикаментозною 

стійкістю; 

- законодавчі обмеження та недостатню взаємодію між державними закладами та 

громадськими організаціями, які перешкоджають доступу до уразливих груп населення, що 

хворіють на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію; 

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

туберкульозу, що ухиляються від лікування; 

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

захворюванню на туберкульоз, та залучення суспільства до цієї діяльності. 

 

Незважаючи на певний прогрес, досягнутий на чотирирічний період реалізації заходів 

районної комплексної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-2016 роках, 

зниження рівня захворюваності та смертності на туберкульоз серед загального населення, 

захворюваність на туберкульоз все ще перевищує епідемічний поріг. Набувають надзвичайної 

актуальності дві проблеми: зростання захворюваності та смертності від ко-інфекції 

(туберкульоз/ВІЛ) і поширення мультирезистентного туберкульозу. 

  На усунення зазначених проблем повинна бути спрямована цільова соціальна програма 

протидії захворюванню на туберкульоз на 2018рік (далі-Програма) 

 

ІV. Мета Програми 

 

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на 

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

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

реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного 

доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. 

 

V. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми  

та обґрунтування оптимального варіанту. 

 

На сьогодні існує декілька варіантів розв’язання проблеми. 

Перший варіант – лишити попередньою модель контролю за туберкульозом, що 

реалізувалась районною комплексною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-

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

туберкульозу та особливостей епідемії туберкульозу в Україні. 

Проте зазначена модель продемонструвала низьке значення показників «вартість-

ефективність» щодо використання великої кількості фінансових ресурсів на досягнення 

незначного прогресу в контролі за туберкульозом. 

Так, наприклад, за результатами аналізу виявлення туберкульозу шляхом профілактичного 

флюорографічного обстеження в окремих групах населення, що виділені чинним законодавством 



як групи ризику, встановлено вкрай низьке виявлення туберкульозу серед дітей та молоді до 21 

року та серед декретованого населення. 

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

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

інфікованих та контактних осіб. Виявлення випадків туберкульозу за допомогою флюорографії в 

цих групах складає принаймні близько 1%-3%. 

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

малоефективною з діагностичної точки зору, так і затратною. 

Доцільно на регіональному рівні формувати груп «ризику» для проведення скринінгової 

флюорографії та туберкулінодіагностики за результатами епідемічного моніторингу. 

Українська система охорони здоров’я характеризується високими рівнями вертикалізації, у 

якій різні паралельні структури надають спеціалізовані послуги одному пацієнту з декількома 

захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, наркоманія). На сьогодні механізми співпраці між 

різними службами недостатні, що призводять до несвоєчасної діагностики туберкульозу у ВІЛ-

інфікованих, низької ефективності лікування поєднаних захворювань. 

 

Другий варіант – удосконалення попередньої моделі шляхом усунення виявлених недоліків, 

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

недоліків без формування нових елементів системи не є програмним методом розв’язання 

проблеми. 

 

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

систему, що передбачає реалізацію комплексного підходу до протидії епідемії туберкульозу 

шляхом: 

- запровадження та посилення високоякісної ДОТС стратегії, зокрема: 

гарантування політичної підтримки, забезпеченої адекватним і стабільним 

фінансуванням; 

 забезпечення раннього виявлення випадків захворювання і проведення діагностики 

шляхом проведення бактеріологічних досліджень належної якості; 

 забезпечення ефективного стандартизованого лікування пацієнтів під безпосереднім 

наглядом з боку медичного або соціального працівника та забезпечення психологічної, 

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

неурядових організацій; 

 регулярне постачання із забезпеченням річного запасу, ефективне управління та 

використання лікарських засобів; 

 забезпечення моніторингу та оцінки ефективності і результативності програмних заходів 

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

реєстру даних; 

 удосконалення заходів боротьби з мультирезистентним туберкульозом, з ко-інфекцією 

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

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

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

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

 розширення діяльності з профілактики та лікування мультирезистентного туберкульозу; 

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

туберкульоз, а також малозабезпечених і уразливих груп населення; 

 зміцнення загальної системи охорони здоров’я шляхом широкого залучення первинної 

медико-санітарної допомоги до виявлення, лікування та профілактики туберкульозу, підвищення її 

спроможності, зокрема:  

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

медичної допомоги для різних верств населення, розвитку кадрових ресурсів (навчання, 



наставництво, курація, інформаційна підтримка, мотивація), відповідне фінансування усіх етапів 

надання протитуберкульозних послуг та інформування фахівців і населення; 

 посилення інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового 

перебування дітей; 

 модернізація лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу; 

 підвищення ефективності та економічної рентабельності послуг з лікування 

респіраторних захворювань в рамках існуючої системи охорони здоров’я; 

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

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

запровадження підходу до надання медичної допомоги, що орієнтована на пацієнта, боротьбою з 

бідністю, підтримкою розвитку неурядових організацій, що працюють з уразливими групами 

населення, розробка політики з надання медичної допомоги особам із уразливих груп, бездомних 

осіб, біженців, національних меншин; 

 залучення усіх постачальників медичних послуг, зокрема;   

 широке запровадження міжнародних стандартів медичної допомоги хворим на 

туберкульоз серед постачальників медичних послуг державних, відомчих та приватних форм 

власності; 

 розширення можливостей осіб з туберкульозом та громад на основі партнерства, зокрема; 

 розробки та проведення політики адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (захисту 

інтересів хворих на туберкульоз, інформування і спілкування, залучення суспільства); 

 сприяння участі громад у наданні допомоги хворим на туберкульоз, здійснені 

профілактики та зміцненні здоров’я; 

сприяння дотримання Хартії пацієнтів про медичну допомогу хворим на туберкульоз; 

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

 

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

 

Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання на 2019 рік таких завдань: 

- зміцнення системи охорони здоров’я шляхом підвищення спроможності закладів первинної 

та вторинної медичної допомоги у напрямку протитуберкульозної допомоги. Інтеграції 

надання медичних послуг, перегляду та запровадження нових навчальних програм з 

туберкульозу в вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підготовки 

плану розвитку кадрових ресурсів, запровадження механізмів використання стратегічної 

інформації через операційні дослідження та аналіз системи; 

- посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу 

для діагностики всіх випадків захворювання шляхом оптимізації кількості лабораторій І-ІІІ 

рівня, забезпечення функціонування центральної референт-лабораторій, 

доукомплектування сучасним обладнанням, застосування швидких тестів для діагностики 

звичайного та мультирезистентного туберкульозу, навчання персоналу та забезпечення 

зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень.  

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

комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) шляхом розробки та запровадження 

скоординованої національної стратегії АКСМ на національному та регіональному рівні, 

залучення організацій громадського суспільства до активної участі в протидії туберкульозу, 

адвокації та охоплення навчанням та підтримкою груп населення з обмеженим доступом до 

медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, подолання проблеми 

пов’язаної зі стигматизацією суспільства щодо хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих 

осіб та їх дискримінації у системі охорони здоров’я; забезпечення належних умов для 

ефективної реалізації потенціалу та інституційного розвитку об’єднань громадян, які 

працюють у сфері туберкульозу; 

- Запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом у лікувально-

профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання 



хворих на туберкульоз і зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних 

закладів; 

- Запровадження у сфері протитуберкульозної допомоги підходу до надання медичних 

послуг, що орієнтований на пацієнта, шляхом децентралізації надання медичної допомоги, 

надання соціальної підтримки та супроводу хворим; 

- Безперебійного забезпечення медичних закладів, що здійснюють лікування хворих на 

туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах, протитуберкульозними 

препаратами гарантованої якості з широким застосуванням препаратів із фіксованими 

дозами; 

- Підвищення якості контрольованого лікування через розгалужену мережу кабінетів 

контрольованого лікування в лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг, 

надання соціальної допомоги хворим та забезпечення їх супроводу під час амбулаторного 

лікування; 

- Посилення координації протитуберкульозної та служби протидії ВІЛ/СНІДу щодо 

виявлення випадків туберкульозу, своєчасного діагностування мульти-резистентного 

туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції 

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

протитуберкульозних закладах шляхом охоплення тестуванням на ВІЛ, запровадження 

послуг зі зниження шкоди та забезпечення доступу до антиретровірусного лікуванні ВІЛ-

інфікованим особам, хворим на туберкульоз; 

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

Державною пеніцентарною службою України, Міністерством соціальної політики України, 

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

щодо своєчасної діагностики та лікування хворих на звичайний та мультирезистентний 

туберкульоз, що перебувають в місцях позбавлення волі, та організації контрольованого 

лікування хворим на активний туберкульоз, що звільнилися з місць позбавлення волі; 

- Розвитку паліативної та хоспісної медицини для хворих на туберкульоз у термінальній 

стадії захворювання; 

- Посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, роботи закладів 

охорони здоров’я на центральному та регіональному рівнях шляхом підготовки та навчання 

відповідних фахівців, удосконалення звітно-облікових форм та індикаторів ефективності 

роботи, забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз; 

- Посилення спроможності керівної та менеджерської ланки програми шляхом навчання, 

обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях. 

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу досягти цілей розвитку тисячоліття як складової 

національної довгострокової стратегії розвитку, а саме обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 

та туберкульозу і започаткування тенденцій до скорочення їх масштабів, знизивши показники 

захворюваності та смертності від туберкульозу відповідно до 60,0 та 10,0 випадків та 100 тис. 

населення.  

Реалізація Програми також дасть змогу: 

Зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків 

захворювання (на 5%);     

 Забезпечити виліковування 80% хворих з новими випадками туберкульозу; 

 Забезпечити 100% хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу 

повноцінним лікуванням; 

Покращити доступ до лікування уразливих груп шляхом впровадження ДОТС стратегії в 

усіх регіонах області; 

 Запровадити ефективну систему боротьби з туберкульозом у закладах пеніцентарної 

системи; 



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

мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтів з туберкульозом на ВІЛ-

інфекцію; 

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

числі покращити виявлення туберкульозу; 

 Покращити діагностику звичайного та мультирезистентного туберкульозу у закладах 

охорони здоров’я та пеніцентарної системи; 

 Змінити матеріально-технічне і кадрове забезпечення протитуберкульозної служби, в 

тому числі профільних кафедр та науково-дослідних інститутів; 

 Інтегрувати діяльність протитуберкульозної служби із діяльністю закладів первинної та 

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

зацікавленими сторонами, зокрема органами виконавчої влади (службами внутрішніх справ, 

виконання покарань, міграції, соціального захисту, ветеринарної служби тощо) щодо 

профілактики і виявлення туберкульозу; 

 Втілити державну систему моніторингу заходів протидії туберкульозу та забезпечити 

роботу державного електронного реєстру хворих на туберкульоз;  

 Здійснити соціальну мобілізацію щодо боротьби зі стигмою та дискримінацією, що 

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

боротьби з туберкульозом. 

 

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

виконання Програми. 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у обласному, 

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

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

визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. 
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здоров’я в галузі 

протидії 

захворюванню на 

туберкульоз у тому 

числі 

хіміорезистентном

у 

Наявність 

розроблених 

програм 

протидії 

захворюванню 

на туберкульоз 

на 2019 рік 

1 1  1.1.Розробити та 

затвердити цільову 

соціальну програму 

протидії захворюванню 

на туберкульоз із 

врахуванням 

особливостей 

епідемічної ситуації 

району, передбачивши 

виділення цільових 

асигнувань на їх 

реалізацію 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

  26848,

25 

 

Кількість 

засідань (абс.) 

2 1  1.2.Заслуховувати на 

постійній комісії 

Олевської міської ради з 

соціальних питань та у 

справах молоді хід 

виконання цільової 

соціальної програми 

протидії захворюванню 

на туберкульоз (далі 

Програма) 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Кількість 

засідань (абс.) 

2 1  1.3.Заслуховувати на 

засіданнях виконкому 

Олевської міської ради 

інформацію про стан 

виконання Програми 

 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   



2.Зміцнення 

кадрового 

потенціалу 

Інтеграція 

фтизіатричної 

служби із 

закладами 

первинної 

ланки медико-

санітарної 

допомоги (абс.) 

1 1  2.1.Розробити та 

впровадити механізм 

інтеграції фтизіатричної 

служби з Центром 

ПМСД Олевської 

міської ради  щодо 

профілактики раннього 

виявлення 

туберкульозу, лікування 

хворих на туберкульоз 

на амбулаторному етапі. 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Розробка та 

затвердження 

стратегії та 

плану розвитку 

кадрового 

потенціалу 

фтизіатричної 

служби ЦЛ 

1 1  2.3.Розробити та 

затвердити стратегію та 

план розвитку 

кадрового потенціалу 

фтизіатричної служби 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Забезпеченість 

лікарями-

фтизіатрами та 

медичними 

сестрами 

закладів 

охорони 

здоров’я згідно 

з новими 

нормативами 

(%) 

100 100  2.4.Узгодити 

навантаження фахівців 

фтизіатричної служби 

відповідно до нових 

нормативно-правових 

актів щодо надання 

медичної допомоги 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Забезпеченість 

лікарями-

лаборантами з 

середньою 

освітою 

закладу 

охорони 

100 100  2.5.Внести зміни у 

штатні нормативи 

протитуберкульозного 

кабінету та посадові 

інструкції фахівців 

відповідно до нових 

настанов 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   



здоров’я згідно 

з нормативами 

(%) 

 Кількість 

лікарів 

первинної 

ланки, які 

пройшли 

навчання з 

питань 

профілактики 

діагностики та 

лікування 

туберкульозу 

(%) 

100 100  2.6.Провести навчальні 

семінари для лікарів 

первинної ланки з 

питань профілактики, 

діагностики та 

лікування туберкульозу 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Кількість 

лікарів 

навчених 

веденню 

випадку 

мультирезисте

нтного ТБ 

(абс.) 

2 1  2.7.Направити лікарів на 

тренінг з питань 

ведення випадку 

мультирезистентного 

туберкульозу 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Кількість 

психологів та 

соціальних 

працівників, 

які пройшли 

навчання з 

питань 

інтегрованої 

допомоги (абс.) 

10 5  2.8.Провести навчальні 

семінари для психологів 

та соціальних 

працівників з питань 

профілактики, 

діагностики та 

лікування туберкульозу 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради «Олевський Центр 

СССДМ Олевської 

міської ради» 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

3.Розвиток 

матеріально-

технічної бази 

закладів охорони 

здоров’я, що 

Кількість 

кабінетів 

охорони 

здоров’я, що 

надають 

1 1  3.1.Укомплектувати 

протитуберкульозний 

кабінет, який надає 

послуги хворим на 

туберкульоз, відповідно 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

50,0 50,0  



надають послуги 

хворим на 

туберкульоз 

послуги 

хворим на 

туберкульоз, 

які 

укомплектован

і майном 

відповідно до 

«табеля 

оснащення» 

до «табеля оснащення» 

 Кількість 

протитуберкул

ьозних 

кабінетів, які 

відповідають 

санітарно-

гігієнічним 

вимогам 

1 1  3.2.Привести у 

відповідність до 

санітарних і 

будівельних норм 

протитуберкульозний 

кабінет, який надає 

допомогу хворим на 

туберкульоз 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

50,0 50,0  

4.Посилити 

систему 

моніторингу та 

оцінки заходів 

виконання 

Програми 

Кількість 

протитуберкул

ьозних 

кабінетів, в 

яких 

функціонує 

система обліку 

та звітності 

щодо 

захворюваності 

на туберкульоз 

відповідно до 

міжнародних 

стандартів 

1 1  4.1.Забезпечити 

функціонування 

системи обліку та 

звітності щодо 

захворюваності на 

туберкульоз відповідно 

до міжнародних 

стандартів 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Впровадження 

електронного 

реєстру хворих 

на туберкульоз 

1 1  4.2.Забезпечити 

впровадження 

електронного реєстру 

хворих на туберкульоз 

  3,0 3,0  

5.Організація 

виявлення та 

Кількість 

лабораторій І 

1 1  5.1.Забезпечити: 

-обладнанням 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

Міськи

й 

10,0 10,0  



діагностики 

туберкульозу 

рівня, які 

відповідають 

діючим 

стандартам та 

включені у 

систему 

контролю 

якості 

лабораторію І рівня 

відповідно до наказу 

МОЗ України від 

16.07.2008 року №388; 

-закупівлю витратних 

матеріалів; 

-обслуговування 

обладнання згідно з 

діючими стандартами 

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

бюджет 

 Виявлення 

випадків 

захворюваності 

на туберкульоз 

методом 

мікроскопії 

мокротиння у 

мережі району 

(%) 

5,0 2,0  5.2.Забезпечити 

виявлення осіб, хворих 

на туберкульоз, за 

зверненням в 

лікувально-

профілактичний заклад 

за методом мікроскопії 

мазка мокротиння 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

10,0 10,0  

Кількість 

хворих на 

туберкульоз, 

яким 

проведена 

діагностика 

методом 

мікроскопії 

мазка 

мокротиння та 

посіву на 

тверді поживні 

середовища 

(%) 

95 95  5.3.Забезпечити 

закупівлю обладнання 

та витратних матеріалів 

для діагностики 

туберкульозу методом 

мікроскопії мазка 

мокротиння та посіву на 

тверді поживні 

середовища 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

 5,0 5,0  

Відсоток 

охоплення 

хворих на 

туберкульоз 

рентгенологічн

100 100  5.4.Забезпечити 

діагностику та 

моніторинг 

ефективності лікування 

за допомогою 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

150,0 150,0  



им 

обстеженням 

(%) 

рентгенологічного та 

інших методів 

обстеження шляхом 

закупівлі відповідного 

обладнання, 

рентгенівської плівки та 

реагентів а також 

орендування 

пересувного цифрового 

флюорографа 

Відсоток дітей, 

які охоплені 

туберкулінодіа

гностикою (%) 

98 98  5.5.Забезпечити 

здійснення 

туберкулінодіагностики 

шляхом закупівлі 

туберкуліну 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

269,0 269,0  

6.Лікування та 

профілактика 

туберкульозу 

Показник 

успішного 

лікування 

(вилікуваних та 

лікування 

завершено) 

серед нових 

випадків 

легеневого 

туберкульозу 

(%) 

80 80  6.1.Забезпечити доступ 

до профілактики та 

лікування хворих на 

туберкульоз 1-3 

категорій за 

стандартними схемами 

шляхом достовірної 

заявки та розподілу 

протитуберкульозних 

препаратів І та ІІ ряду 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Відсоток осіб, 

які пройшли 

повний курс 

хіміопрофілакт

ики 

ізоніазидом 

90 90  КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

    

Показник 

успішного 

лікування 

(вилікування та 

лікування 

55 45  



завершено) 

серед нових 

випадків МБ 

ТБ, які 

розпочали 

лікування (%) 

Відсоток 

охоплення 

хворих на 

туберкульоз 

потогенетични

м лікуванням 

85 75  6.2.Забезпечити доступ 

хворих на туберкульоз 

до патогенетичного 

лікування 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

 10,0 10,0  

Відсоток 

вилікуваних 

хворих 1,2,4 

категорії за 

допомогою 

хірургічних 

методів від 

тих, яким було 

проведено 

оперативне 

втручання (%) 

85 80  6.3.Забезпечити доступ 

до хірургічного 

лікування хворих на 

легеневий і 

позалегеневий 

туберкульоз 1,2,4 

категорій 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Відсоток 

хворих на 

туберкульоз 1-

4 категорій, які 

отримали 

контрольоване 

лікування на 

амбулаторному 

етапі (%) 

80 75  6.4.Забезпечити роботу 

кабінету 

контрольованого 

лікування хворих на 

туберкульоз 1-4 

категорій та надання 

ДОТ-послуг на рівні 

первинної медико-

санітарної допомоги 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

2,0 2,0  

Показник 

перерваного 

лікування 

серед нових 

випадків 

6 5  6.5.Сприяти 

формуванню в хворих 

прихильності до 

безперервного 

лікування на 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

10,0 10,0  



легеневого 

туберкульозу 

(%) 

амбулаторному етапі 

лікування 

7.Протидія 

мультирезистентно

му туберкульозу з 

розширеною 

медикаментозною 

резистентністю 

Безперервний 

розподіл 

протитуберкул

ьозних 

препаратів 

протитуберкул

ьозному 

кабінеті з 

метою 

попередження 

мультирезисте

нтного 

туберкульозу 

1 1  7.1.Попереджувати 

розвиток випадків 

мультирезистентного 

туберкульозу та 

туберкульозу з 

розширеною 

медикаментозною 

резистентнісю (далі – 

МР/РР ТБ) 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

Відсоток 

хворих на МР 

ТБ, що 

отримують 

соціальну 

допомогу (%) 

80 70  7.2.Сформувати 

прихильність до 

лікування у хворих на 

МР/РР ТБ шляхом 

надання соціальної 

допомоги 

Товариство «Червого 

хреста», Олевська ОТГ 

 100,0 100,0  

 Кількість 

хворих з 

новими 

випадками 

мультирезисте

нтного 

туберкульозу, 

які розпочали 

лікування 

відповідно до 

затверджених 

систем та 

забезпечені 

протитуберкул

ьозними 

90 85  7.3.Розширити доступ 

до ефективного  

лікування хворих на МР 

ТБ шляхом розподілу 

необхідної кількості 

протитуберкульозних 

препаратів ІІ ряду 

відповідно до 

затверджених систем 

лікування 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   



препаратами ІІ 

ряду (%) 

 Забезпечення 

препаратами 

для лікування 

побічних 

реакцій згідно 

з потребою (%) 

90 85  7.4.Здійснювати 

лікування побічних 

реакцій шляхом 

закупівлі в достатній 

кількості посимптомних 

препаратів 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

 100,0 100,0  

 Запровадження 

рекомендацій 

щодо 

хірургічного 

лікування 

1 1  7.5.Впровадити в роботу 

сучасні підходи щодо 

хірургічного лікування 

хворих на МР/ РР ТБ 

відповідно до надання 

рекомендацій 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Відсоток 

закладів 

первинної 

лікувально-

профілактичної 

допомоги, що 

відповідають 

вимогам 

інфекційного 

контролю (%) 

80 70  7.6.Забезпечити 

дотримання вимог 

інфекційного контролю 

щодо туберкульозу в 

закладах первинної 

лікувально-

профілактичної 

допомоги 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

 50,0 50,0  

 Захворюваність 

на туберкульоз 

медичних 

працівників (на 

10 тис. 

медичних 

працівників) 

2,0 2,0   КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

    

 Кількість 

протитуберкул

ьозних 

кабінетів, що 

забезпечені 

засобами 

1 1  7.7.Забезпечити 

протитуберкульозний 

кабінет дезінфекційною 

камерою та 

дезінфекційними 

засобами, 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Міськи

й 

бюджет 

100,0 100,0  



індивідуальног

о захисту 

органів 

дихання (абс.) 

бактерицидними УФО-

випромінювачами, 

установками для 

утилізації медичних 

відходів, засобами 

індивідуального захисту 

працівників 

протитуберкульозного 

кабінету залежно від 

небезпеки робочого 

місця та пацієнтів, 

потенційних носіїв 

мікобактерій 

туберкульозу 

 Відсоток 

медичних 

працівників, 

які пройшли 

навчання з 

інфекційного 

контролю 

60 30  7.8.Організувати 

навчання з інфекційного 

контролю щодо ТБ на 

обласному рівні 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Проведення 

дослідження 

стійкості МБТ 

до 

протитуберкул

ьозних 

препаратів 

1 1  7.9.Забезпечити 

удосконалення 

організації епіднагляду 

за хіміорезистентним 

ТБ, включити нагляд за 

стійкістю МБТ до 

протитуберкульозних 

препаратів другого ряду 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Налагодження 

системи 

надання 

соціально-

психологічної 

допомоги 

вразливим 

групам 

1 1  7.10.Залучати 

громадські організації 

до роботи з групами 

ризику щодо 

захворювання на 

туберкульоз 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради, Олевське 

відділення поліції 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   



населення 

силами 

громадських 

організацій 

8.Реалізація 

спільних заходів 

протидії поєднаної 

патології 

туберкульозу та 

ВІЛ-

інфекцій/СНІДу 

Наявність 

порядку 

координації та 

реалізації 

заходів щодо 

затвердженого 

Плану спільних 

заходів 

протидії ко-

інфекції 

ТБ/ВІЛ (абс.) 

1 1  8.1.Розробити порядок 

координації та реалізації 

Плану спільних заходів 

щодо протидії ко-

інфекції ТБ-ВІЛ на 2018 

рік на районному рівні, 

включно з заходами з 

профілактики, 

діагностики, ведення 

випадку захворювання 

на ко-інфекцію 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Профілактичне 

лікування 

котримоксазол

ом відповідно 

до потреби 

100 90  8.2.Забезпечити доступ 

хворих на ТБ/ВІЛ до 

лікування 

опортуністичних 

інфекцій 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Відсоток 

хворих на 

ТБ/ВІЛ, які 

отримують 

АРТ (%) 

98 98  8.3.Забезпечити доступ 

хворих на ТБ/ВІЛ до 

антиретровірусної 

терапії 

КУ «Олевська ЦЛ» 
Олевської міської                       

ради 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 Відсоток 

хворих на 

туберкульоз 1-

4 категорій, що 

пройшли 

тестування на 

ВІЛ (%) 

98 98  8.4.Забезпечити 

проведення до та після 

тестового 

консультування і 

тестування на ВІЛ-

інфекцію хворих на 

туберкульоз 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради 

 10,0 10,0  

9.Створення 

сприятливого 

соціального 

середовища для 

подолання епідемії 

Розроблення та 

затвердження 

районного 

плану заходів з 

інформування 

1 1  9.1.Розробити та 

забезпечити 

впровадження 

районного плану заходів 

з інформування 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради, 

 30,0 30,0  



туберкульозу населення 

щодо 

профілактики 

захворювання 

на туберкульоз 

населення щодо 

профілактики 

захворювання на 

туберкульоз 

«Олевський Центр 

СССДМ Олевської 

міської ради» 

Впровадження 

районного 

плану заходів з 

інформування 

населення 

щодо 

профілактики 

захворювання 

на туберкульоз 

1 1  9.2.Забезпечити видання 

та розповсюдження 

серед населення району 

інформаційних 

матеріалів та соціальної 

реклами щодо 

профілактики та 

лікування туберкульозу 

КНП «Олевський ЦПМД» 
Олевської міської                       

ради, КУ «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської                       

ради, 

«Олевський Центр 

СССДМ Олевської 

міської ради» 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

   

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                           В.О. Шейко



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1054 

ХХХІХ сесія               VІІ скликання  

 

 від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження міської Програми виконання 

заходів Державної соціальної програми  

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції  

ООН про права дитини» на період до 2021 року 

 

З метою створення ефективної системи захисту прав та інтересів дитини 

на рівні громади в умовах децентралізації, дружнього до дітей середовища, 

відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з 

прав дитини, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 

року №453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року», рішення ХХ сесії Житомирської обласної ради VII скликання від 

18.12.2018 року № 1295 «Про обласну Програму виконання заходів Державної 

соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період до 2021 року» та враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську Програму виконання заходів Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Здійснювати фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського, 

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

заборонених законодавством. 

3. Визначити комунальну установу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради» головним розпорядником коштів по 

Програмі. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                    О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

                  до рішення ХXXІХ сесії VII скликання 

Олевської міської ради від 18.04.2019 року №1054  

«Про затвердження міської Програми виконання 

заходів Державної соціальної програми  

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції  

ООН про права дитини» на період до 2021 року»  

 

Міська Програма 

 виконання заходів Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року (далі – Програма) 

 

1. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування», 

постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 

2018 №453 «Про затвердження Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року», рішення Житомирської обласної ради 

дванадцятої сесії VII скликання від 18.12.2018 року № 

1295 «Про обласну Програму виконання заходів 

Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2021 року» 

3. Розробник Програми КУ «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

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

Олевської міської ради» 

6. Учасники Програми Олевська міська рада; головний спеціаліст з питань 

захисту прав дітей; КУ «Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради; КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради;  КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради; Олевське відділення 

поліції Коростенського відділення поліції ГУНП в 

Житомирської області, Олевська районна філія 

Житомирського центр зайнятості, відділ культури 

Олевської міської ради. 

7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, тис. грн 

292,5 

 

9.1. у тому числі бюджетних коштів, 

тис. грн 

292,5 

 із них коштів обласного бюджету, 

тис. грн 

292,5 



10. Основні джерела фінансування Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені 

законодавством 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Станом на 01.04.2019 року на первинному обліку служб у справах дітей Олевської 

райдержадміністрацій перебуває 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

них 110 дітей охоплено сімейними формами виховання, решта - перебувають в державних закладах.  

Органами місцевого самоврядування їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, 

проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні 

явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство. 

Станом на 01.04.2019 року на обліку в КУ «ЦСССДМ Олевської міської ради»  – 156 дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, з них 3 дітей, що зазнали насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження, 1 – систематично самовільно залишає місце постійного проживання. 

На території Олевської ОТГ функціонує 7 прийомних сімей в якій виховується 17 

прийомних дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 9 дітей-

вихованців.  
Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, й надалі залишається опіка та піклування. На 01.04.2019 під опікою, піклуванням 

громадян перебуває 73 дитини. 

На жаль, потрібно констатувати, що не кожна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського 

піклування, має можливість зростати в сприятливому новому сімейному оточенні. Значна частина дітей 

продовжує утримуватися й виховуватися в закладах.  

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками 

складних життєвих обставин, законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною. 

Також в громаді проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання, таких як прийомна 

сім’я, дитячий будинок сімейного типу, опіка/піклування. 

Процеси децентралізації та формування об´єднаних територіальних громад спрямовують на 

створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей, в т.ч. на інтеграцію дітей, які утримуються 

в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади. Плинність кадрів та постійне 

удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав 

дітей, потребують підвищення професійного рівня спеціалістів з питань захисту прав дітей, надання 

їм методичної допомоги.  

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей  необхідна концентрація зусиль 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства навколо 

забезпечення сталого розвитку дітей.  

 

3. Мета Програми 

 Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції ООН про права дитини, 

розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в 

умовах децентралізації,створення дружнього до дітей середовища. 

 

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, 

 строки виконання Програми 

 Шляхами і засобами розв´язання проблеми є: 

 - організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації 

бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва; 

 - створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних; 

- посилення співпраці між структурними підрозділами громади та 

райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, щодо проведення роботи з дітьми 

кризових категорій; 

- забезпечення проведення соціальної роботи в об’єднаній територіальній громади; 

- розвиток патронату та наставництва над дітьми; 



- контроль за станом утримання дітей в сім’ях; 

- підвищення професійного рівня працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради та спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаних 

територіальних громад; 

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування. 

 
Ресурсне забезпечення Програми 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання  Програми 

2019 р. 2020 р. 2021 р. Всього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн. 

 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів усього,  

тис. грн. 

84,0 97,5 111,0 292,5 

 

у тому числі обласний бюджет, 

тис. грн. 

84,0 97,5 111,0 292,5 

 

 

Показники продукту Програми 

 

№ 

з/

п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

Програми 

2019 2020 

 

 

2021 

 

 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми,  

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кількість випускників 

загальноосвітніх шкіл з 

числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування-учасників 

зустрічей з 

керівництвом 

облдержадміністрації, 

обласної ради 

Кількість 

осіб 

 

10 2 5 7 19,5 

 

2 Проведення 

культурологічних 

заходів для різних 

категорій дітей 

Кількість 

осіб 

400 400 450 

 

450 198,0 

3 

 

Проведення 

профілактичних рейдів 

Кількість 

рейдів 

22 25 25 25 75,0 



6 

5. Напрямки діяльності та заходи Програми  

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн., 

в т.ч.: 

Очікуваний результат 

2019 2020 2021  
шщ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини. 

1 

 

Забезпечення 

дитини якісною і 

доступною 

медичною 

допомогою від 

народження, у 

тому числі 

запровадження 

програм 

профілактики 

захворювань 

1. Забезпечити подальше застосування 

глобальної ініціативи Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) щодо інтегрованого 

ведення хвороб дитячого віку на 

первинному медико-санітарному рівні 

2019-

2021  

Олевська міська рада, КНП 

«Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Зменшено втрату 

дітей у віці від 0 до 5 

років життя 

2. Забезпечити впровадження 

адаптованого  довідника інтегрованого 

ведення хвороб дитячого віку для 

стаціонарної допомоги 

2020-

2021  

КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Впроваджено у 

закладах охорони 

здоров’я вторинного 

рівня 
3. Проводити тренінги та навчальні 

семінари для медичних фахівців, які 

використовують протоколи медичної 

допомоги інтегрованого ведення 

хвороб дитячого віку 

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Участь в тренінгах 

та навчальних 

семінарах для 

медичних фахівців, 

які використовують 

протоколи медичної 

допомоги 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку взято 
4. Забезпечити подальше впровадження 

глобальної ініціативи Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) надання медичної 

допомоги підліткам і молоді на 

принципах дружнього підходу в 

клініках, дружніх до молоді  

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Медичну допомогу 

підліткам і молоді на 

принципах 

дружнього підходу в 

клініках, дружніх до 

молоді надано 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Забезпечити роботу з подальшого 

впровадження в ОТГ стратегії 

розширеної ініціативи «Лікарня, 

доброзичлива до дитини» 

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради   

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Стратегію 

розширеної 

ініціативи «Лікарня, 

доброзичлива до 

дитини» 

впроваджено 
6. Створити і розвивати мережу 

центрів/кабінетів планування сім'ї зі 

школами відповідального батьківства 

при кожній жіночій консультації 

 КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Створено центри/  

кабінети планування 

сім'ї зі школами 

відповідального 

батьківства при 

кожній жіночих 

консультаціях 

7. Забезпечити спільно з соціальними 

працівниками патронажне сестринське 

спостереження за новонародженими і 

дітьми раннього віку із сімей зі 

складними життєвими обставинами  

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради, КУ «Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Діти раннього віку із 

сімей зі складними 

життєвими 

обставинами 

охоплені 

патронажним 

спостереженням  

8. Продовжити моніторинг звернень за 

медичною допомогою дітей в заклади 

охорони здоров’я  ОТГ з приводу 

насильства та жорстокого поводження 

з ними 

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Моніторинг 

проводиться 

9. Забезпечити моніторинг індикаторів 

якості та ефективності медичної 

допомоги пацієнтам з орфанними 

захворюваннями на територіальному 

рівні 

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Моніторинг 

забезпечується 

10. Забезпечити оновлення реєстру 

дітей, хворих на орфанні захворювання 

10 

числа 

насту

пного 

за 

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Реєстр оновлюється 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кварта

лом 

місяця 

11. Забезпечити інформування 

відповідальних за ведення реєстрів про 

кошти місцевих бюджетів, що були 

виділені для лікування, закупівлі 

лікувального харчування та кількість 

безкоштовних рецептів, виписаних для 

дітей, хворих на орфанні 

захворювання, в розрізі нозологій 

10 

числа 

насту

пного 

за 

кварта

лом 

місяця 

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Інформування 

забезпечується 

12. Формувати щорічну потребу дітей, 

хворих на орфанні захворювання,  у 

лікарських засобах, виробах медичного 

призначення, лікарському харчуванні 

Щоріч

но, 

згідно 

з 

визнач

еними 

МОЗ 

термін

ами 

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Потреба формується 

13. Забезпечити проведення масового 

скринінгу новонароджених на 

фенілкетонурію, вроджений 

гіпотиреоз, муковісцидоз, 

адреногенітальний синдром, 

галактоземію за централізованою 

програмою 

2019-

2021  

КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Скринінг 

проводиться 

14. Забезпечити облік дітей, яким 

замінено зовнішні частини системи 

слухопротезування 

2019-

2021  

КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Облік забезпечено 

15. Забезпечити раннє виявлення дітей 

зі зниженим слухом та постановка в 

чергу на кохлеарну імплантацію за 

державні кошти 

2019-

2021  

КНП «Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Забезпечено раннє 

виявлення  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Удосконалення 

превентивних 

заходів, 

спрямованих на 

формування 

здорового 

способу життя 

підростаючого 

покоління 

1.  Проводити заходи, спрямовані на 

зміцнення репродуктивного здоров`я, 

попередження негативних явищ у 

молодіжному середовищі та 

профілактику захворювань в ЗОЗ ОТГ 

2019-

2021  

КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської 

ради, КНП «Олевський 

Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Заходи проводяться 

2. Проводити з матерями, які мають 

дітей раннього віку, матерями 

госпіталізованими з хворими 

малюками, матерями, діти, яких йдуть 

вперше в дошкільний дитячий заклад 

цілеспрямовану роз`яснювальну роботу 

щодо формування у дітей санітарно-

гігієнічних навичок, навичок здорового 

способу життя з метою профілактики 

захворювань 

2019-

2021  

КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської 

ради, КНП «Олевський 

Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської 

міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Робота проводиться 

3.  Формувати в учнів 5-9 класів 

свідомого ставлення до свого життя і 

здоров’я, удосконалення навчання 

життєвим навичкам на 

компетентнісних засадах у межах 

предмета “Основи здоров’я”, 

формування здоров’язберігаючої 

компетентності шляхом реалізації у 

предметах інваріантної складової 

навчальних планів наскрізної змістової 

лінії “Здоров’я і безпека” з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування 

не 

потребує 

- - - Свідоме ставлення 

учнів до свого життя, 

здоров'я сформовано 

 

4.  Підвищувати рівень обізнаності 

дітей та їх батьків щодо здорового 

способу життя, у тому числі 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування 

не 

потребує 

- - - Рівень обізнаності 

дітей та їх батьків 

щодо здорового 

способу життя 

підвищено 

3 Створення 

ефективного, 

1. Забезпечити дітей з особливими 

освітніми потребами місцями у 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

Фінан-

сування не 

- - - Створено умови для 

розвитку дітей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доступного та 

доброзичливого 

освітнього 

середовища, 

спрямованого на 

розвиток 

дитини, її 

талантів, 

розумових і 

фізичних 

здібностей; 

забезпечення 

доступу до 

якісної освіти, 

насамперед у 

сільській 

місцевості 

закладах дошкільної освіти 

 

ради потребує з особливими 

освітніми потребами , 

забезпечено їх місцями 

у закладах дошкільної 

освіти 

2. Забезпечити інклюзивне навчання 

дітей з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної 

середньої освіти 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Відкрито інклюзивні 

класи у закладах 

загальної середньої 

освіти 

4 Забезпечення 

духовного, 

морального і 

культурного 

розвитку дитини 

1. Проводити зустрічі керівництва 

облдержадміністрації та обласної ради 

з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування, – випускниками  

загальноосвітніх шкіл  

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, служба у справах 

дітей райдержадміністрації 

(за згодою) 

Міський  

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет 

6,0 6,5 7,0 Забезпечено участь у 

заході  дітей 

2. Забезпечити проведення заходів до 

Дня захисту дітей із залученням 

соціально незахищених категорій дітей 

 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради», 

відділ культури Олевської 

міської ради, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Міський  

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет 

10,0 12,0 14,0 Забезпечено участь у 

заході  дітей 

3. Проводити заходи до Дня 

усиновлення із залученням сімей, які 

взяли на виховання дітей-сиріт та 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Міський  

бюджет, 

районний 

8,0 9,0 10,0 Забезпечено участь у 

заході  дітей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Олевської міської ради», 

відділ культури Олевської 

міської ради, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

бюджет 

4. Організувати проведення новорічних 

та Різдвяних свят для дітей різних 

категорій 

 

 

 

 

201

9-

202

1 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради», 

відділ культури Олевської 

міської ради, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Міський  

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет 

40,0 45,0 50,0 Забезпечено участь у 

заході  дітей 

5. Сприяти створенню умов для 

забезпечення потреби дітей та 

молоді у творчій самореалізації, їх 

інтелектуального, духовного, 

фізичного розвитку 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування 

не 

потребує 

- - - Підвищено духовний, 

моральний і 

культурний розвиток 

дитини 

6. Залучати дітей до заняття в 

любительських об’єднаннях і 

клубах за інтересами, художній 

самодіяльності, музичних, 

театральних студіях 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - 

7.  Проводити культурно-

мистецькі  акції, спрямовані 

на вивчення народних 

традицій, звичаїв, обрядів з 

метою виховання та 

всебічного розвитку 

підростаючого покоління на 

основі національних традицій 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, відділ культури 

Олевської міської ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - 
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5 Інтеграція дітей, 

які утримуються 

в інтернатних 

закладах, у 

соціальний 

простір 

територіальної 

громади 

1. Запроваджувати наставництво над 

дітьми, які проживають в закладах для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, інших 

закладах для дітей 

2019-

2021 

КУ «ЦСССДМ Олевської 

міської ради», служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою)  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Запроваджено 

наставництво над 

дітьми, які 

проживають у 

закладах для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, іншому 

закладі для дітей.  
2. Надавати профорієнтаційні послуги  

майбутнім випускникам 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

2019-

2021 

Олевська районна філія 

Житомирського центр 

зайнятості,  КУ «Центр 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - 

Мотивація до набуття 

навичок, затребуваних 

на ринку праці у 

молоді сформована  

ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей. 

6 Зміцнення 

системи захисту 

прав та інтересів 

дітей-сиріт і 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 1. Забезпечувати своєчасне виявлення, 

облік та соціальний захист дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

служба у справах дітей  

райдержадмінстрацій (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Облік дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування ведеться, 

соціальний захист 

здійснюється 

2. Забезпечувати контроль за станом 

утримання, виховання та розвитку 

дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних сім’ях,  

дитячих будинках сімейного типу 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує  

- - - Належні умови 

утримання, виховання 

та розвитку дітей 

створені 

3.Забезпечити соціальне 

супроводження дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей 

2019-

2021 

КУ «ЦСССДМ Олевської 

міської ради» 

Фінансува

ння не 

потребує 

- - - Проблемні питання, 

які виникли в таких 

сім’ях, виявлено та 

усунено  

4. Вести облік нерухомого майна, 

право власності або право 

2019-

2021 

Олевська міська рада 

 

Фінансува

ння не 

- - - Контроль  за 

наявністю/відсутністю 
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користування яким мають діти-

сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 

потребує житла та забезпечення 

належного його 

утримання 

здійснюється 

5. Вести облік дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які 

мають право на отримання 

соціального житла 

2019-

2021 

Олевська міська рада 

 

Фінансува

ння не 

потребує 

- - - Облік ведеться 

 6. Проводити роз’яснювальну  роботу 

серед прийомних батьків, батьків-

вихователів, опікунів, піклувальників 

стосовно дотримання  законодавства в 

частині захисту житлових і майнових 

прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування (своєчасна 

передача житла у власність дітей, 

оформлення спадщини тощо) 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради», служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою)  

 

Фінансува

ння не 

потребує 

- - - Всі прийомні батьки, 

батьки-вихователі, 

опікуни, 

піклувальники 

охоплені 

роз’яснювальною 

роботою стосовно 

дотримання 

законодавства в 

частині захисту 

майнових прав дітей 

7 Створення умов 

для всебічного 

розвитку дітей із 

сільської 

місцевості 

1. Cприяти діяльності фахівців із 

соціальної роботи відповідно до потреб 

територіальної громади: організація та 

проведення навчання, надання 

методичної та практичної допомоги 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» 

 

Фінансува

ння не 

потребує 

- - - Фахівці із соціальної 

роботи пройшли 

навчання в обласному 

центрі соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, забезпечені 

методичними та 

інформаційними 

матеріалами, 

методичною та 

практичною 

допомогою 

ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства. 

8 Запровадження в 

ОТГ широкого 

1. Забезпечити дітям рівний  доступу 

до необхідних соціальних послуг в 

2019-

2021 

КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

Фінансува

ння не 

- - - Забезпечена діяльність 

фахівців із соціальної 
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спектру 

превентивних 

послуг з метою 

забезпечення 

рівного доступу 

до соціальних 

послуг за 

потребою 

ОТГ відповідно до індивідуальних 

потреб дівчат і хлопців 

молоді Олевської міської 

ради» 

потребує роботи, які 

забезпечують оцінку 

потреб та організацію 

надання соціальних 

послуг відповідно до 

індивідуальних потреб 

дівчат і хлопців 

9 Забезпечення 

догляду та 

виховання ді-

тей, у тому числі 

дітей з 

інвалідністю, в 

сім’ях або в 

умовах, 

максимально 

наближених до 

сімейних, 

реформування та 

реорганізація 

інтернатних 

закладів 

1. Сприяти в реалізації права  кожної 

дитини-сироти  і дитини, позбавленої 

батьківського піклування, в тому числі 

з інвалідністю на виховання в сім’ї, або 

умовах наближених до сімейних 

 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ молоді та спорту 

Олевської міської ради, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради», 

служба у справах дітей, 

райдержадміністрації  (за 

згодою),  

Фінансува

ння не 

потребує 

- - - Реалізовано право 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, в тому 

числі з інвалідністю, 

на виховання в сім'ї, 

або в умовах 

наближених до 

сімейних  

2. Сприяти влаштуванню дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в сім'ї громадян України 

(опіка, піклування, створення 

прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу) 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Фінансува

ння не 

потребує 

- - - Відсоток дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, 

влаштованих до 

сімейних форм 

виховання не нижче 

середнього по області 

3. Проводити інформаційну  кампанію 

«Візьми дитину у родину» щодо 

пропагування сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

2019-

2021 

КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молод Олевської міської 

ради» 

 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Кількість потенційних 

усиновителів, 

опікунів, піклу-

вальників, прийомних 

батьків, батьків-

вихователів збільшено 
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4. Проводити заходи, пов’язані з 

якісним підбором кандидатів у 

прийомні батьки та батьки-вихователі. 

 

 

2019-

2021 

КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молод Олевської міської 

ради» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Якісний добір 

кандидатів у прийомні 

батьки, батьки-

вихователі, 

проводиться 

5. Забезпечити підготовку документів 

кандидатів в опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі 

для проходження навчання   

2019-

2021 

КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді Олевської міської 

ради», служба у справах 

дітей райдержадміністрації 

(за згодою)  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Документи для 

проходження навчання 

підготовлено 

6. Забезпечити соціальне 

супроводження дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей 

 КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молод Олевської міської 

ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Виявлено та усунено 

проблемні питання, які 

виникли в сім’ях 

7. Забезпечити надання соціальних 

послуг сім’ям, які взяли на виховання 

дітей з інвалідністю 

 

2019-

2021 

КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молод Олевської міської 

ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Сім’ї, які взяли на 

виховання дітей з 

інвалідністю, 

одержують соці альні 

послуги відповідно до 

потреби 

10 Посилення 

роботи з 

профілактики 

бездоглядності 

та 

безпритульності 

дітей 

1.  Проводити профілактичну 

роботу щодо запобігання 

самовільному залишенню дітьми 

місця проживання, у тому числі 

закладів інституційного догляду та 

виховання дітей 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молод 

Олевської міської ради», 

відділ освіти, молоді та 

спорту, служба у справах 

дітей, 

райдержадміністрації (за 

згодою), Олевське 

відділення поліції 

Коростенського відділення 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Зменшено кількість 

дітей, які самовільно 

залишають місце 

постійного 

проживання, 

утримання 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поліції ГУНП в 

Житомирської області (за 

згодою) 

2.  Забезпечити проведення 

спільних профілактичних заходів 

(рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», 

Всеукраїнський    профілактичний  

захід «Урок» тощо з метою 

попередження бездоглядності та 

безпритульності, інших негативних 

проявів у дитячому середовищі 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради», служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою), Олевське 

відділення поліції 

Коростенського відділення 

поліції ГУНП в 

Житомирської області (за 

згодою)  

Міський 

бюджет 

20,0 25,0 30,0 Профілактичні заходи 

(рейди) проведено 

3. Проводити рейди-обстеження стану  

утримання та виховання дітей, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  влаштованих у сімейні 

форми виховання та дітей,  які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах тощо 

2019-

2021 

Олевська міська рада,  КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молод 

Олевської міської ради», 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Контроль за станом 

утримання дітей даних 

категорій здійснюється 

11  Запровадження 

раннього 

виявлення сімей 

з дітьми, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах та 

надання їм 

своєчасної та 

ефективної 

соціальної 

1. Забезпечити здійснення раннього 

виявлення та обліку сімей з дітьми, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах, проведення оцінки їх 

потеб, відповідно до яких надання 

соціальних послуг: соціального 

супроводу, соціальної профілактики, 

консультування тощо 

2019-

2021 

КУ «ЦСССДМ Олевської 

міської ради»  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Раннє виявлення сімей 

з дітьми, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах, 

надання якісних 

соціальних послуг 

забезпечено 

2. Забезпечити виявлення дітей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, ведення їх обліку та 

здійснення комплексних заходів щодо 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради», 

Фінан-

сування не 

потребує 

- -  - Облік дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах ведеться, 
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допомоги захисту прав та інтересів таких дітей  служба у справах дітей  

райдержадміністрації (за 

згодою) 

соціальний захист 

здійснюється 

3. Сприяти запровадженню в ОТГ 

послуги патронату над дитиною, 

пошук кандидатів у патронатні 

вихователі та їх первинний відбір. 

2019-

2021 

КУ «ЦСССДМ Олевської 

міської ради» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Патронат над дитиною 

запроваджено, 

патронатні сімʼї 

створено 

4. Здійснювати контроль за 

дотриманням прав дітей, влаштованих 

у патронатну сім’ю 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради», 

служба у справах дітей  

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Контроль за станом 

утримання дітей в 

сім’ях патронатних 

вихователів 

здійснюється. 

 

12  Удосконалення 

соціально-

педагогічної 

роботи з 

формування 

відповідально-го 

батьківства, 

сімейних 

цінностей у 

підлітків, 

підготовка 

молоді до 

сімейного життя 

1. Підвищувати рівень культури 

сімейних стосунків і відповідальності 

батьків за виконання своїх обов’язків 

шляхом активізації участі батьків у 

семінарах, тренінгах 

  

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, КУ «Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Кількостіь 

неблагополучних 

сімей зменшено. Курс 

семінарів-тренінгів з 

метою зміцне-ння 

інституту сімʼї, 

допомоги молодим 

матерям, які 

самостійно виховують 

дитину дошкільного 

віку проведено   

2. Проводити роз’яснювальну роботу 

щодо формування у громадян 

відповідального ставлення до своїх 

обов’язків по вихованню дітей, а також 

роз’яснювати наслідки невиконання 

2019-

2021 

Олевське відділення поліції 

Коростенського відділення 

поліції ГУНП в 

Житомирської області (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Виховний потенціал 

батьків підвищено 
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цих обов'язків.  

ІV. Захист  дітей від насильства 

13  Формування 

політики 

громадської 

нетерпимості до 

всіх форм 

насильства над 

дітьми в 

суспільстві 

 1. Забезпечити проведення 

широкомасштабних інформаційно-

просвітницьких  

заходів, спрямованих на формування 

громадянської небайдужості до усіх 

форм насильства та жорстокого 

поводження з дітьми  

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, КУ «Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради»  

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Підвищено 

поінформованість з 

питань попередження 

насильства 

 

2. Забезпечити роботу діючої «гарячої 

лінії». 

2019-

2021 

КУ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді Олевської міської 

ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Постійно діюча 

«гаряча лінія» працює 

3. Брати участь у навчальних семінарах 

для працівників центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді,  які 

здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, у 

тому числі щодо дітей 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Навчальні семінари 

проведено 

14  Створення 

системи 

ефективної 

профілактики та 

протидії до-

машньому 

насильству над 

дітьми 

1. Сприяти  розвитку та доступності 

соціальних, інформаційних, правових 

послуг для дітей, які постраждали від 

домашнього насильства 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради» 

 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Діти, які постраждали 

від домашнього 

насильства, одержали 

послуги, відповідно до 

потреби 

2. Забезпечити виявлення та облік 

дітей, які зазнали фізичного, 

психологічного, сексуального або 

економічного насильства в сім’ї 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради», служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

 Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Облік дітей, які 

зазнали насилля або 

жорстокого 

поводження, ведеться, 

соціальний захист 

забезпечено 
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3. Забезпечити вилучення та  подальше 

влаштування дітей із сімей, в яких 

існує безпосередня загроза їх життю 

або здоров’ю  

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Діти із небезпечного 

середовища вилучені 

та влаштувані  в сім´ї 

громадян 

15 Удосконалення 

заходів щодо 

протидії 

найгіршим 

формам дитячої 

праці, 

проституції та 

порнографії.  

Захист дітей від 

експлуатації, 

сексуального 

насильства та 

торгівлі людьми 

1.Забезпечити організацію та 

проведення профілактичних заходів із 

запобігання торгівлі людьми в цільових 

аудиторіях  

2019-

2021 

КУ «ЦСССДМ Олевської 

міської ради», відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Профілактичні заходи 

для членів сімей, які 

опинилися у складних 

життєвих обставинах, 

сімей, в яких 

виховуються діти-

сироти, діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування, підлітків 

«групи ризику» 

проведено 

 2. Здійснювати систематичний 

моніторинг сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, в яких 

виховуються діти, з метою 

попередження потрапляння дітей у 

ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, 

виявлення та ідентифікації у разі їх 

потрапляння у такі ситуації 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради»  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Потрапляння дітей у 

ситуації, пов’язані з 

торгівлею людьми 

попереджено 

3.  Забезпечити виявлення, облік та 

захист прав дітей, які постраждали від 

торгівлі дітьми 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради», служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

 Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Облік дітей, які 

постраждали внаслідок 

торгівлі дітьми, 

ведеться, соціальний 

захист здійснюється 

4. Брати участь у навчальних тренінгах, 

які проводить ГО «Жіночий 

інформаційно-консультативний 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Взаємодія суб`єктів, 

які здійснюють 

заходи у сфері 
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центр», в рамках спільного проекту 

Міністерства соціальної політики 

України та Координатора проектів 

ОБСЕ в Україні «Поширення 

національного механізму взаємодії 

суб`єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми в 

Україні» 

Олевської міської ради» протидії торгівлі 

дітьми, налагоджена 

16 Активізація 

інформаційно-

просвітницької 

роботи із 

запобігання усім 

формам 

насильства над 

дітьми 

1. Розроблення та поширення 
інформаційних матеріалів для 
дітей та підлітків з 
профілактики потрапляння у 
конфліктні ситуації 

201
9-
202
1 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, КУ «Центр 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Ріст обізнаності серед 

дітей знань щодо 

профілактики 

конфліктів, булінгу 

тощо. Позитивний 

мікроклімат в 

учнівських, дитячих 

колективах створено. 

2. Проводити із зацікавленими 

органами та службами, громадськими 

організаціями превентивні заходи 

спрямовані на попередження та 

припинення фактів домашнього 

насильства, а також проявів агресії та 

насильства серед дітей 

2019-

2021 

Олевське відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП 

в Житомирській області (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Проведено првентивні 

заходи та заходів 

реагування щодо 

припинення фактів 

насильств над дітьми 

3. Вживати заходи реагування 

відповідно до чинного законодавства в 

разі надходження інформації щодо 

вчинення домашнього насильства та 

надавати, у межах компетенції, 

правову допомоги дітям постраждалим 

від насильства   

2019-

2021 

Олевського відділення 

поліції Коростенського 

ВПГУНП в Житомирській 

області (за згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Заходи реагування 

вживаються 
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V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини. 

17 Впровадження 
дієвих форм і 
методів 
профілактики 
вчинення 
правопорушень 
дітьми 

1. Здійснення заходів з  активізації 
профілактичної роботи з метою 
запобігання правопорушенням у 
дитячому середовищі шляхом 
запровадження у практику 
інноваційних методів та форм 
роботи з дітьми, схильними до 
правопорушень 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Підвищено 
ефективність 
профілактичної 
роботи щодо 
вчинення 
правопорушень 
дітьми 

2. Забезпечити організацію 
діяльності уповноважених 
підрозділів ювенальної превенції 
Олевського відділення поліції 
Коростенського ВП ГУНП в 
Житомирській області щодо 
профілактики правопорушень серед 
дітей 

2019-

2021 

Олевського відділення 

поліції Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській 

області (за згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Проведено 
профілактичну 
роботу з дітьми, що 
вчинили 
правопорушення  

18 Удосконалення 

системи захисту 

прав та інтересів 

дітей, які 

вчинили 

правопорушення 

Забезпечити  надання соціальних 

послуг відповідно до потреб дітям, які 

відбули покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний 

строк, а також звільненим від 

подальшого відбування зазначених 

видів покарань з підстав, передбачених 

законом, надання інших соціальних 

послуг відповідно до потреб 

2019-

2021 

КУ «ЦСССДМ Олевської 

міської ради» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Діти, які відбули 

покарання у виді 

обмеження волі або 

позбавлення волі на 

певний строк, а також 

звільнені від 

подальшого 

відбування зазначених 

видів покарань з 

підстав, передбачених 

законом, одержують 

соціальні послуги 

відповідно до потреб  

VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень. 

19  Удосконалення 

механізмів 

урахування 

думки дитини 

під час 

Сприяти розвитку учнівського 

самоврядування, дитячого 

громадського руху, пошук нових форм, 

методів і моделей його організації, 

поширення кращого педагогічного 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, Олевська міська рада 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Механізми 

урахування думки 

дитини удосконалено 
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вирішення 

питань, що 

стосуються її 

життя 

досвіду  

20  Залучення 

громадянського 

суспільства до 

вирішення 

питань, 

пов’язаних із 

забезпеченням 

найкращих 

інтересів дитини 

Залучати представників 

дитячих громадських 

організацій, наставників та 

волонтерів для  роботи  з 

дітьми, які потребують 

особливої уваги та підтримки 

із забезпечення їх найкращих 

інтересів 

2019-

2021 

Олевська міська рада, КУ 

«ЦСССДМ Олевської 

міської ради», служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Громадянське 

суспільство залучено 

до вирішення питань, 

пов’язаних із 

забезпеченням 

найкращих інтересів 

дитини 

VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту. 

21 Недопущення 

участі дітей у 

воєнних діях чи 

збройному 

конфлікті 

1. Виявляти факти залучення 
дітей до незаконних 
військових формувань та 
участі дітей у воєнних діях  
чи збройних конфліктах 
 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Недопущення участі 

дітей у збройних 

конфліктах 

2. Забезпечити проведення 
широкої інформаційно-
роз’яснювальної 
роботи щодо захисту дітей від 
участі у воєнних діях чи 
збройних конфліктах 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, КУ «Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради»  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - 

22  Забезпечення 

захисту прав 

дітей, які 

перебувають у 

зоні воєнних дій 

чи збройних 

1. Забезпечити реалізацію та захист 

прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей без 

супроводження законних 

представників з числа внутрішньо 

переміщених осіб  

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою)  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Поліпшено  умови 

соціальної адаптації 

внутрішньо 

переміщених осіб на 

новому місці 

проживання 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конфліктів 2. Забезпечити підготовку проектів 

рішень органу опіки та піклування 

щодо надання дітям та особам статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Соціальний захисту 

дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій 

та збройних 

конфліктів 

здійснюється 

VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей. 

23  Забезпечення 

захисту персо-

нальних даних 

дитини та іншої 

конфіденційної 

інформації про 

неї, 

забезпечення 

безпеки дітей в 

інформаційному 

просторі 

1. Проведення інформаційно-

роз´яснювальної роботи серед батьків 

або осіб, які їх замінюють, 

представників установ та організацій, 

щодо безпечного використання дітьми 

інформаційних ресурсів  шляхом 

розміщення відповідної інформації на 

офіційних веб-сайтах органів влади, в 

ЗМІ та участі в інформаційних 

кампаніях 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Захист даних про 

дитину забезпечено 

24  Формування 

політики 

запобігання 

проявів 

радикалізму, 

расизму, 

ксенофобії та 

інших форм 

екстремізму 

дітей 

1. Проведення комплексних заходів 

із запобігання формуванню у дітей 

проявів радикалізму, расизму, 

ксенофобії та інших форм екстремізму 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, КУ «Центр 

соцальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Роботу з питань 

запобігання проявів 

радикалізму, расизму, 

ксенофобії та інших 

форм екстремізму 

удосконалено 

25  Впровадження 

системи 

соціально-

педагогічної 

роботи з 

1.Проведення соціально-педагогічної 

роботи  з батьками або особами, які їх 

замінюють, з питань безпеки дітей в 

інформаційному просторі 

2019-

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, КУ «Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Знання з питань 

безпеки в 

інформаційному 

просторі батьками 

набуті  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

батьками з 

питань безпеки 

дітей в 

інформаційному 

просторі 

міської ради» 

2. Проведення роз'яснювальної роботи 

у дитячому середовищі щодо правил 

безпечного користування мережею 

Інтернет та наслідків участі дітей у 

небезпечних соціальних спільнотах 

2019-

2021 

 КУ «Центр соціальних 

служб для сім”ї, дітей та 

молоді Олевської міської 

ради», Олевського 

відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП 

в Житомирській області (за 

згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Роз'яснювальна робота 

у дитячому середовищі 

щодо правил 

безпечного 

користування 

мережею Інтернет 

проведена 

ІХ. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації. 

26  Формування 

громади, 

доброзичливої 

до дітей 

1. Забезпечити комплексне оцінювання 

забезпечення прав дітей у 

територіальній громаді з метою 

визначення проблемних питань 

дитинства та шляхів їх вирішення 

2019-

2021 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Реалізацію прав дітей, 

які проживають в ОТГ 

на освіту, відпочинок 

тощо забезпечено 

2. Забезпечити  захист  прав дітей в 

ОТГ 

2019-

2021 

Олевська міська рада Фінан-

сування не 

потребує 

- - - Захист прав дітей в 

ОТГ забезпечено 



 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює Олевська міська рада, 

шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми. 

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  

щорічно до 10 лютого року, наступного за звітним. 

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 25 лютого подає  до Олевської міської ради 

узагальнену інформацію про стан  її виконання. 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1055 

ХХХІХ сесія        VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження Положення про 

надання платних послуг комунальним 

закладом «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради 

 

З метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, 

моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістовного 

дозвілля, удосконалення обслуговування користувачів, відповідно до Закону 

України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній 

та комунальній формі власності», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновки та рекомендації постійної 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг комунальним закладом 

«Олевський краєзнавчий музей» Олевської міської ради, згідно з додатком. 

2. Директору комунального закладу «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради (Вжесінська А.О.) забезпечити щорічне 

встановлення розміру плати за надання платних послуг за попереднім 

погодженням з відділом культури Олевської міської ради. 

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  

 Олевської міської ради VII        

скликання від 18.04.2019 року № 

1055  

       «Про затвердження Положення про 

 надання платних послуг 

комунальним закладом «Олевський 

краєзнавчий музей» Олевської 

міської ради» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання платних послуг комунальним закладом 

«Олевський краєзнавчий музей» Олевської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення про надання платних послуг комунальним закладом 

«Олевський краєзнавчий музей» Олевської міської ради (далі - Положення) 

поширюється на комунальний заклад «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради (далі - Музей). 

Платні послуги здійснюються комунальним закладом «Олевський краєзнавчий 

музей» Олевської міської ради, відповідно до Законів України «Про культуру», 

«Про музеї та музейну справу», Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованих на 

державній та комунальній формі власності», наказу Міністерства культури, 

Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 «Про затвердження порядку визначення 

вартості та надання платних послуг закладами культури заснованих на 

державній та комунальній формі власності». 

1.2. Платні послуги введені з метою створення найбільш сприятливих умов для 

задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, 

організації змістовного дозвілля, удосконалення обслуговування користувачів. 

1.3. Для виконання платних послуг Музей використовує свій фонд, основні 

засоби, матеріальні та нематеріальні активи. 

1.4. Платні послуги надаються працівниками музею за рахунок раціонального 

використання робочого часу. 

1.5. Перелік платних послуг затверджується, згідно з додатком до даного 

Положення. 

1.6. Розмір плати за надання платних послуг встановлюється Музеєм щорічно, 

відповідно до затвердженого Положення та Переліку, за попереднім 

погодженням з відділом культури Олевської міської ради. 

1.7. Право безкоштовного обслуговування мають учасники та інваліди Другої 

світової війни, діти інваліди, інваліди І-ІІ груп, діти сироти, діти позбавлені 



батьківського піклування, учасники бойових дій за пред’явленням документів, 

що засвідчують належність до вказаної категорії громадян. 

2. Основні завдання: 

2.1. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за 

рахунок надання платних послуг. 

2.2. Забезпечення та зберігання основних засобів, матеріальних та 

нематеріальних активів. 

2.3. Поліпшення матеріальної бази музею. 

3. Організація роботи 

3.1. Використання цього Положення передбачає: 

- перелік тарифів (вартості) платних послуг у Музеї; 

- взаємовідносини між користувачами, замовниками та користувачами, 

замовниками та працівниками; 

- відповідальність працівників за надання послуг; 

- забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних 

послуг та контролю за якістю їх виконання. 

4.Права та обов’язки 

Музей має право: 

4.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання 

платних послуг; 

4.2. Визначати можливість і доцільність виконання послуги; 

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або 

припинення надання платних послуг чи окремих їх видів; 

4.4.Приймати рішення щодо зміни тарифів на платні послуги за погодженням із 

відділом культури Олевської міської ради. 

Музей зобов’язаний: 

4.5.Чітко дотримуватись виконання цього Положення; 

4.6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування користувачів; 

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та 

вивчення доцільності надання платних послуг. 

5.Керівництво роботою з надання платних послуг 

5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором 

Музею. 

5.2. Директор фіксує отримані користувачем послуги. 

6. Порядок визначення тарифу (вартості) платних послуг 

6.1. Тариф (вартість) послуги визначається на підставі кошторису витрат, 

пов’язаних з наданням послуги. 

До складу витрат належать: 

- матеріальні витрати (придбання матеріалів, господарські та канцелярські 

витрати); 



- витрати на заходи; 

- інші витрати – інші послуги, крім комунальних: користування каналами 

зв’язку, послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет, 

технічне обслуговування офісної і комп’ютерної техніки; витрати на 

відрядження, придбання основних засобів, ремонт обладнання та приміщень. 

6.2. В основі розрахунків тарифу на платні послуги  положено принцип 

самоокупності з урахуванням попиту і платоспроможності користувачів. 

7.Планування та використання доходів від платних послуг 

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на централізовану бухгалтерію 

відділу культури Олевської міської ради. 

7.2. Плата за послуги приймається директором Музею за надання платних 

послуг по розрахункових квитанціях, який переводить ці кошти через установи 

банку на спеціальні рахунки Музею. 

7.3.Відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України, плата за послуги 

зараховується до власних надходжень відповідних закладів культури. 

Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, 

здійснюється за кожним видом послуг. 

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних  

з наданням платних послуг 

8.1. Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг, які 

пропонує Музей. 

8.2. Здійснювати оформлення відповідних документів про надані платні 

послуги. 

8.3. Відстежувати якість виконання послуг. 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток  

                  до Положення про 

надання платних послуг комунальним 

закладом «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради 

Перелік платних послуг, що надаються комунальним закладом 

«Олевський краєзнавчий музей» Олевської міської ради 

№ 

з/п 

Вид послуги Одиниця 

виміру 

Ціна послуги 

1. Перегляд виставок та експозицій музею 

відвідувачами у приміщені музею 

Вхідний квитокдорослий. 

45 хв.  

10 грн 

2 Перегляд виставок та експозицій музею 

відвідувачами у приміщені 

музею.Вхідний квитокдитячий (до14 

років) та студентський 

30-45хв. 5 грн 

3 Обслуговування екскурсійних груп в 

межах міста 

1год. 150 грн 

4 Вартість виїзної екскурсії 2 год. 500 грн 

5 Проведення творчих майстерень 

(майстер-класів) 

1 год. Ціна вхідного 

квитка 

6 Проведення фото-, відео- і кінозйомок 

виставок, експозицій, музейних 

експонатів професійною технікою 

30-45 хв. 30 грн 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1056 

ХХХІХ 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, в зв’язку з використанням їх 

нормативного ресурсу на 100%, з подальшим використанням отриманих 

коштів на утримання підсобного господарства, а саме: 

Назва об’єкта 
Номер 

паспорта 

Інвентарний 

(номенклатурний

) номер 

Дата введення в 

експлуатацію 

(місяць, рік) 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн. 

Знос, грн. 

Ліквідаційн

а 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  № 1057 

XXХІХ сесія                                   VІІ 

скликання    

від 18.04.2019 року 

 

Про передачу в оренду об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади  

фізичній особі-підприємцю Особа 

 

 Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 08.04.2019 року №4, статей 760-763 

Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням ХХХVІІІ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 років №1000, рішення 

ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року №1002 

«Про внесення доповнень до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності, які можуть бути передані в оренду», рішення ХХХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року №1004 «Про 

оголошення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Передати в оренду об’єкт нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади фізичній особі-

підприємцю Особі, приміщення нежитлової будівлі, яке перебуває на 

балансі відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, як такій, що 

перемогла у конкурсі на право оренди нерухомого майна, що належить до 



комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

та укласти договір оренди нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, загальною площею 

30,0 м
2
, за адресою: вул. Адреса, с.Кишин Олевського району Житомирської 

області, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 260 грн.00коп. 

(двісті шістдесят гривень 00 копійок) в місяць. 

2. Надати дозвіл начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради Левченку В.П. підписати договір про передачу в оренду нерухомого 

майна, відповідно до Положення про оренду майна Олевської міської ради.  

3. Копію підписаного Договору в 5-денний термін, після підписання, надати 

відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                                                                                      О.В.Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

          

Р І Ш Е Н Н Я  № 1058 

 

XXХІХ сесія                                   VІІ 

скликання  

від 18.04.2019 року 

 

Про передачу в оренду об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади  

фізичній особі-підприємцю Особа  

 

 Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 08.04.2019 року №5, статей 760-763 

Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням ХХХVІІІ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 років №1000, рішення 

ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року  №1002 

«Про внесення доповнень до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності, які можуть бути передані в оренду», рішення ХХХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року №1004 «Про 

оголошення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду об’єкт нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади фізичні особі-підприємцю 

Особі, приміщення в нежитловій будівлі лазні, як такому, що переміг у 

конкурсі на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади та укласти 



договір оренди нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, загальною площею 13,4 м
2
, за адресою: вул. 

Адреса с.Лопатичі, Олевського району Житомирської області, терміном на 2 

роки 11 місяців, з орендною платою 110 грн. 00 коп. (сто десять гривень 00 

копійок) в місяць. 

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

передачу в оренду зазначеного нерухомого майна, відповідно до Положення 

про оренду майна Олевської міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                                                                                      О.В.Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХХХІХ сесія                VІІ 

скликання 

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді  

та спорту Олевської міської ради на  

списання основних засобів 

 

Відповідно до листа начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради Левченка В.П. щодо списання основних засобів, ст. 26,  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», Положення «Про порядок списання, безоплатної передачі майна, 

яке належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», затвердженого рішенням XXIX сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 06.09.2018 року та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на 

списання основних засобів, згідно з додатком. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради (Левченку В.П.) 

провести процедуру списання у відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

Міський голова                                                                     О.В. Омельчук 



 
 

                                                                                                                            Додаток  

 до рішення XXXІХ сесії  

Олевської міської ради VII скликання від 18.04.2019 року № ___ 

«Про надання дозволу на списання основних засобів» 
 

Перелік основних засобів які підлягають списанню 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта Балансова 

вартість, 

грн 

Нарахований 

знос, грн 

Залишкова 

вартість 

Тепеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

1 10490065 Електробаян 6001,00 6001,00 0,00 

2 10480143 Системний блок Logic 

Power, б/у 

 

5000,00 

 

2042,00 

 

2958,00 

3 10480144 Монітор ЛОС, б/у 

4 - Клавіатура maxfro, б/у 

5 - Мишка maxfro, б/у 

Дружбівський НВК 

6 10490101 Світомузика «Парус» 5358,00 5358,00 0,00 

 

7 10480091 Ноутбук 6500,00 6500,00 0,00 
 

 

 

Секретар ради                                                                                             В.О.Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1059 

ХХХІХ сесія       VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на  

списання основних засобів 

 

Відповідно ст. ст. 26, 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», положення «Про порядок 

списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого 

рішенням XXIX сесії VІІ скликання від 06.09.2018 року, акту обстеження 

робочої групи від 08.04.2019 року та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, підприємництва та сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів – 7/20 частини нежитлової 

будівлі старої контори в с.Кам’янка, первісна вартість – 9976,00 грн. (дев’ять 

тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень 00 копійок), знос – 9976,00 грн. (дев’ять 

тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень 00 копійок), розміром 8,45 х 4,20 м, 

загальною площею 31,0 м
2
, будівельним об’ємом 116,0 м

2
,  дата будівництва – 

орієнтовно 1950-ті роки, в зв’язку з тим, що загальний технічний стан будівлі 

аварійний та не придатний до експлуатації, потребує демонтажу. 

2. Комісії по списанню вищезазначеного комунального майна та відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради провести процедуру 

списання, у відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова                                                                     О.В. Омельчук 

                 



                                                             

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1060 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року  

 

Про внесення змін у  рішення  
сесій Олевської міської ради 
           

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб: 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Кам’янка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. про внесення змін 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 »; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл. 

про внесення змін 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»;  

- ТОВ «АГРОУСПІХ-1», зареєстрованого за адресою: вул. Адреса 

с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область про внесення змін до 

рішення ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 08.02.2018 

року № 486 «Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с. Стовпинка, с.Держанівка, с.Покровське) та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення» 

та   про внесення змін до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 13.10.2017 року № 317 «Про прийняття до управління 



Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток (паїв), які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(в адміністративних межах с. Кишин) та надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди».  

У зв'язку із необхідністю виправлення технічних помилок у рішеннях: 

- ХХХІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 04.10.2018 року № 

793 «Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на 

земельних торгах для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу в м. Олевськ по вул. Київська, 60-а»;   

- ХХХV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 21.12.2018 року № 

911 «Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою комунальної власності та передачу земельної ділянки 

комунальної власності  у державну власність»; 

- ХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 11.05.2018 року № 

606 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з метою передачі в користування на 

умовах оренди»; 

- ХХХІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 06.12.2018 року № 

867 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки 

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

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі»; 

- ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року № 231  

«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування жилого 

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

ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва», 

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 

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 Особа Адреса Адреса 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, 

м.’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 Особа Адреса Адреса 

 м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,1000 - - 

3. Внести зміни у рішення ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

08.02.2018 року № 486 «Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних 

межах с. Стовпинка, с.Держанівка, с.Покровське) та укладання договорів 

оренди землі сільськогосподарського призначення» шляхом викладення пункту 

2. у новій редакції, а саме:  «2.  Прийняти до управління Олевської міської ради 

не переоформлені земельні частки (паї), що входять до складу спадщини 

загальною площею – 32,1601 га (рілля – 9,6729 га, – 20 земельних часток 

(паїв)), кормові угіддя - 22,4872 га, – 27 земельних часток (паїв)),  які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Покровське та надати дозвіл на виготовлення 



технічної документації щодо  встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) , згідно  додатку.». 

3.1. Внести зміни у рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.10.2017 року № 317 «Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних 

межах с. Кишин) та надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі у користування на умовах оренди», виклавши п 1. та п.2. у 

новій редакції, а саме: «1.Прийняти до управління Олевської міської ради не 

переоформлені земельні частки (паї), що входять до складу спадщини 

загальною площею – 98,2758 га, які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних межах с. Кишин), 

а саме: згідно  Додатку (додається). 

2.Надати дозвіл ТОВ  «АГРОУСПІХ-1» на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) із земель не переоформлених земельних часток (паїв), які 

знаходяться на території адміністративного підпорядкування Олевської міської 

ради (в адміністративних межах с. Кишин) Житомирської області, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із 

земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування 

на умовах оренди загальною площею  98,2758 га (рілля – 81,971га, – 83 

земельні частки (паї)), кормові угіддя – 16,3048 га, – 53 земельні частки (паї)), 

згідно Додатку   (додається)». 

4. Внести зміни у рішення ХХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 04.10.2018  року № 793 «Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних торгах для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу в м. Олевськ по вул. Київська, 60-а» виклавши п.6 

у новій редакції, а саме: «6. Призначити дату та час проведення земельних 

торгів у терміни визначені чинним законодавством України та визначити місце 

проведення земельних торгів:  ІІ квартал 2019 року».  

5. Внести зміни у рішення ХХХV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 21.12.2018 року № 911 «Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою комунальної власності та передачу земельної ділянки 

комунальної власності  у державну власність» виклавши п.2 у новій редакції, а 

саме: «2.Передати Олевській районній державній адміністрації земельну 

ділянку комунальної власності у державну власність з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування (Код 03.01 за КВЦПЗ), яка розташована за адресою: 

вул. Володимирська, 7, м. Олевськ, Житомирська область, загальною площею 

0,4085 га кадастровий номер 1824455100:01:023:0030». 

6. Внести зміни у п.1. рішення ХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11.05.2018 року № 606  «Про надання дозволу на розроблення 



проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки комунальної 

власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з метою 

передачі в користування на умовах оренди» виклавши адресу земельної 

ділянки у новій редакції, а саме: «вул. Особі, м.Олевськ, Житомирська 

область».  

7. Внести зміни у рішення ХХХІV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 06.12.2018 року № 867 «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

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

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі», а саме: 

- у назі рішення та далі по тексту слова «розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж» замінити на слова 

«розроблення проекту землеустрою щодо відведення…»; 

- викласти п. 1 у новій редакції, а саме: «1. Надати дозвіл Особі на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі у користування на умовах оренди для будівництвата 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) розташованої за 

адресою вул. Адреса, 1 в м. Олевськ Житомисрької області, орієнтвною 

площею 0,008 га». 

8. Внести зміни у додаток до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11.08.2017 року № 231 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для ведення 

садівництва»; у пункті 17. розділу «Адреса земельної ділянки» слова та цифри 

«вул.Адреса» змінити на слова та цифри«вул.Адреса»: 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівни

цтва 

індивід

уальних 

гаражів, 

га. 

17 Особа Адреса м.Олевськ,  вул.Адреса 0,1000 0,1000 - - - 

 

9.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 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1061 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року  

 

Про внесення змін до договорів 

та заміну сторони у договорах  

оренди земельних ділянок 

комунальної власності 

 

          Розглянувши заяви Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, 

с.Михайлівка, Олевський р-н, Житомирська область  та договір оренди землі 

укладений між Комсомольською (Покровською) сільською радою та Басюк 

Валентиною Миколаївною, стосовно земельної ділянки кадастровий номер 

1824484403:06:001:0001; ФОП Особа, проживає за адресою: Адреса м.Житомир 

та  п.40 договору оренди землі від 11 лютого 2005 р. укладений між Олевською 

районною державною адміністрацією та Павленком Сергієм Євгенійовичем 

стосовно земельної ділянки, яка знаходиться на землях запасу колишньої 

Кишинської сільської ради за межами населеного пункту с.Забороче в урочищі 

«Садок» (кадастровий номер 1824484000:13:000:0594),  керуючись п.34 ст. 26 

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

83,90,93,117,124 Земельного кодексу України, розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних 

ділянок сілськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об'єднаних територіальних громад», ст.374 Цивільного кодексу 

України, ст.ст. 4, 33 Закону України «Про оренду землі», рішенням І сесії 

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

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  



1.Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки від 

24.04.2014 р. (площею 0,0059 га кадастровий номер 1824484403:06:001:0001) 

шляхом укладання додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме: 

 - замінити орендодавця «Комсомольську (Покровську) сільську раду 

Олевського району Житомирської області» на «Олевську міську раду 

Житомирської області». 

1.2. Поновити термін дії договору оренди землі  на 5 років земельної ділянки 

комунальної власності, яка розташована за адресою: вул. Адреса, 

с.Михайлівка, Олевський район, Житомирська область, загальною площею 

59 м
2
, кадастровий номер земельної ділянки 1824484403:06:001:0001, 

укладений 24.04.2014 р. між Комсомольською (Поровською) сільською 

радою та Особою. 

1.3. Внести зміни до договору оренди землі від 24.04.2014 р. шляхом 

викладення п.5. розділу «Об’єкт оренди», п.8. «Строк дії договору», п. 9. 

розділу «Орендна плата» у новій редакції, згідно додатку 1. 

1.4.Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки від 24.04.2014 р. набуваються у повному обсязі з моменту 

підписання додаткової угоди до договору оренди та її державної реєстрації. 

1.5.Орендарю Особі в місячний термін звернутися з додатковою угодою до 

договору оренди від 24.04.2014 року для проведення державної реєстрації. 

2. У зв’язку з переходом права власності на земельну ділянку відповідно до 

Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки площею 4,6157 га від 11лютого 2005 р. укладеного між 

Олевською районною державною адміністрацією та Особою стосовно 

земельної ділянки, яка знаходиться на землях запасу колишньої Кишинської 

сільської ради за межами населеного пункту с.Забороче в урочищі «Садок» 

(на території Олевської міської ради, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0594), а саме:  

-  замінити орендодавця «Олевську районну державну адміністрацію» на 

«Олевську міську раду Житомирської області» шляхом  викладення договору 

оренди землі у новій редакції, згідно додатку 2. 

2.1. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки кадастровий номер 1824484000:13:000:0594. 

2.2. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки від 11лютого 2005 р. набуваються у повному обсязі з 

моменту підписання додаткової угоди про заміну сторони в договорі та її 

державної реєстрації. 

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 

 

                                                      



      Додаток  1 

                                                                                                          до рішення ХХХVIIІ сесії Олевської міської ради 

                                                                                                          VІІ скликання від 18.04.2019 року №1061 «Про 

                                                                                                внесення змін до договору та заміну сторони 

                                                                                                у договорі оренди земельної ділянки 

                                                                                                комунальної власності» 
                                                                                      Додаткова угода  

 

                                                        До договору оренди земельної ділянки від 24.04.2014 р. 

                                                                 ( кадастровий номер 1824484403:06:001:0001). 

 

м. Олевськ 

                                                                                                                                                     «          »________________2019 р. 

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

Васильовича, діючого на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одною боку, та 

ОРЕНДАР Басюк Валентина  Миколаївна з другого боку, які разом іменуються «СТОРОНИ», враховуючи, що 

відповідно до рішення 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», Олевська міська рада є правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків 

Покровської( Комсомольської) сільської ради, уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

1.В преамбулі та у тексті укладеного договору «Комсомольську сільську раду Олевського району Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343582» в усіх відмінках замінити на «Олевську міську раду Житомирської області, код 

ЄДРПОУ 04343470». 
2.У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: «Орендодавець:  Олевська 

міська рада, вул.Володимирська,2, м.Олевськ Житомирської області, р/р 33219815006741, МФО 899998, код ЄДРПОУ 
04343470, код платежу 18010900, банк УК в Олевському районі-ОТГ, м.Олевськ». 

3. п.5. розділу «Об’єкт оренди» викласти у новій редакції: 

 «5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 13776,68 гривень(тринадцять тисяч сімсот сімдесят шість  

грн.68 коп.). »; 
4. п.8. розділу «Строк дії договору» викласти у новій редакції: 

    «8. Договір укладено на п’ять років до 11 липня 2024 року. Після закінчення строку дії договору орендар має 

переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення 

строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.»;  

5. п.9. розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 
  «9. Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, площею 59 м2 , що становить 1653 грн. 20 коп.(одна тисяча шістсот п’ятдесят три гривні двадцять копійок) на 

рік.». 

6. Всі інші умови укладеного Договору, залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 
7.Ця Додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від  24.10.2014 р. , набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами та її державної реєстрації. 

8.Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. 

                                                              

                                                                                       Реквізити сторін 

Орендодавець  

                         

Орендар  

 

                                                Підписи сторін 

Орендодавець 

_____________________________  

         М. П. (за наявності печатки)  

  

Орендар 

_________________________________ 

М. П. (за наявності печатки)  

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

                                                             
      Додаток  2 

                                                                                                          до рішення ХХХVIIІ сесії Олевської міської ради 

                                                                                                          VІІ скликання від 18.04.2019 року №1061 «Про 

                                                                                                внесення змін до договору та заміну сторони 

                                                                                                у договорі оренди земельної ділянки 

                                                                                                комунальної власності» 



 
 

                                                             ДОГОВІР 

                                                         оренди землі 
                                                       (у новій редакції) 

                                            (Додаткова угода до договору оренди земельної ділянки від 11 лютого 2005 р.  

                                                          Державна реєстрація від 21 лютого 2005 р. № 040521800001). 

 

м. Олевськ Житомирської області                           «     » _____________  2019 р.               

. 
            (місце укладення)  
   Орендодавець (уповноважена ним особа) Олевська міська рада в особі міського голови 

Омельчука Олега Васильовича, діючого на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статті 12 Земельного кодексу України, статті 4 Закону України 

«Про оренду землі» з одного боку, та орендар  ФОП Павленко Сергій Євгенович з другого, 

уклали цей договір про нижченаведене:  

 

                                                   Предмет договору 

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  (землі запасу 16.00), 

з кадастровим номером  1824484000:13:000:0594 

яка розташована: за межами населного пункту с. Забороче в урощі «Садок»  на території 

Олевської міськщї ради Житомирської області 
 

                                                      Об'єкт оренди  

2. В оренду передається  земельна ділянка загальною площею 3,5313 га, 

Земельна ділянка не підтоплюється, грунтові води залягають менше 3 метрів.  

3. На земельній ділянці  приміщення будівлі та споруди,  а також інші об'єкти 

інфраструктури відсутні.  

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить  10682.69 гривень.                                                                                                                                                                

5. Недоліки, які могли б перешкоджати ефективному використанню земельної ділянки за 

цільовим призначенням не виявлено.                                                                                                                                             

6. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні 

відносини: немає. 

                                                Строк дії договору  

7. Договір укладено до « 21» лютого 2030 року. 
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий 

строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. 

                                                       Орендна плата  

8. Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, площею 3,5313 га, що становить 1281 грн. 92 коп.(одна 

тисяча двісті вісімдесят одна гривня дев’яносто дві  копійки) на рік. 
9. Обчислення розміру орендної плати за земельні комунальної власності здійснюється з 

урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 

затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або 

зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

10. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі 1/12 частини річної 

орендної плати не пізніше 30 числа наступного за звітним місяцем  

11. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: 

- зміни умов господарювання, передбачених договором; 
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, 



підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством; 

- погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини 

орендаря, що підтверджено документами; 

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності; 

- в інших випадках, передбачених законом. 

12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 

договором: у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної 

плати, встановленої цим договором;  

 

                             Умови використання земельної ділянки  

13. Земельна ділянка передається в оренду для вирощування сільскогосподарських 

култур  

14. Цільове призначення земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (землі запасу 16.00). 

15. Використовувати земельну ділянку відповдно до її цільового призначення та 

недопущення погіршення її. стану  

 

Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок) 

16. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку 

у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.  

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної 

ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, 

визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування 

збитків, спір розв'язується в судовому порядку 

У разі погрішення якості грунтового покриву та інших корисних властивостей 

орендоаваної земельної ділянки, або приведення її у непридатний для використання за 

цільовим призначенням стан, збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 

відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам затвердженого постановою КМУ від 19.04.1993 року № 284.  

17. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої 

земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не 

підлягають відшкодуванню.  

18. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з 

орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування 

орендарю витрат за проведені цим поліпшення стану земельної ділянки визначаються 

окремою угодою сторін.  

19. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання 

орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором. 

Збитками вважаються: 

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен 

здійснити для відновлення свого порушеного права; 

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 

орендодавцем умов договору.  

20. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально 

підтверджених даних.  

                  

                 Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки  

 

21. На орендовану земельну ділянку обмеження та інші права третіх осіб 

не встановлено  

  



22. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни 
обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.  

                                   Інші права та обов'язки сторін  

23. Права орендодавця:  

Вимагати від орендаря 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з цим 

договором; 

- своєчасного внесення орендної плати; 

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості 

грунтів, додержання державних стандартів, норм і правил. 

24. Обов'язки орендодавця:   

- передати в користування земельну ділянку в стані, що відповідає умовам цього 

договору; 

- забезпечити відповідно до закону права третіх осіб; 

- не вчиняти дій, які б перешкоджати орендарю користуватися земельною ділянкою; 

- попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в 

процесі її використання можуть спричиняти екологічно небезпечні наслідки для довкілля, 

або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди. 

25. Права орендаря:   

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього договору; 

- одержувати дохід. 

26. Обов'язки орендаря:   

- приступити до використання земельної ділянки у строки встановлені цим договором, 

який буде зареєстрований відповідно до закону; 

- дотримуватись режиму природоохоронного використання земель; 

- виконувати встановлені, щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому законом або цим договором оренди землі; 

- у 5-денний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки 

надати копію договору відповідному органу державної податкової служби. 

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини  

27. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе 

орендар . 

 

Страхування об'єкта оренди  

28. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього 

договору.  

Зміна умов договору і припинення його дії  

29. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.  

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому 

порядку.  

30. Дія договору припиняється у разі:  

- закінчення строку, на який його було укладено;  

- ліквідації юридичної особи - орендаря.  

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.  

31. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:  

- взаємною згодою сторін;  

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою 

стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового 

знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно 

перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.  

32. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається. 

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є: 

- використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; 



- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; 
- систематична не сплата орендної плати. 

33. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також 

реорганізація юридичної особи - орендаря є підставою для зміни умов або розірвання 

договору. 

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря, 

засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або 

інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.  

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору  

34. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть 

відповідальність відповідно до закону та цього договору.  

35. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона 

доведе, що це порушення сталося не з її вини.  

Прикінцеві положення  

36. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони 

домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту 

його нотаріального посвідчення. 

Термін реєстрації договору не більше ніж оджин місяць з дня його підписання. 

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з 

яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. 

                                                   Реквізити сторін  

Орендодавець  

 
  

           Орендар  

            ФОП Особа 

  

Підписи сторін  
 

Орендодавець 

_____________________________  

         М. П. (за наявності печатки)  

  

Орендар 

_________________________________ 

М. П. (за наявності печатки)  

 

                                                        

 

 

 

                                                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1062 

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: 

-  Особи, проживає за адресою: вул Адреса с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область;  

- Особи, проживає за адресою: Адреса с.Калинівка, Олевський район, 

Житомирська область;  

- Особи, проживає за адресою: Адреса с.Хочине, Олевський район, 

Житомирська область;  

- Особи, проживає за адресою: Адреса, с.Калинівка, Олевський район, 

Житомирська область;  

- Особи, проживає за адресою: Адреса, с.Зольня, Олевський район, 

Житомирська область  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 ст. 12, 25, 

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 (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 (додається). 

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 (додається). 



4. Затвердити 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 за межами населених пунктів (додається). 

5.Звернутись з клопотанням до Олевської районної державної адміністрації  

щодо припинення дії договорів оренди земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0796; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0798; 

- кадастровий номер 1824481300:08:000:0226. 

6. Виділити в натурі Особі земельну ділянку загальною площею 0,9313 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 0,9313 га кадастровий номер 

1824484000:08:000:0796. 

7. Виділити в натурі Особі земельну ділянку загальною площею 0,9945 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 0,9945 га кадастровий номер 

1824484000:08:000:0798. 

8. Виділити в натурі Особі земельну ділянку загальною площею 0,9278 га, в т.ч. 

земельна ділянка (пасовища) площею 0,9278 га кадастровий номер 

1824481300:08:000:0226. 

9. Виділити в натурі Особі земельну ділянку загальною площею 0,9278 га, в т.ч. 

земельна ділянка (пасовища) площею 0,9278 га кадастровий номер 

1824481300:08:000:0226. 

9. 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. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій.  

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 
                                                                            Додаток 
                                                                                                           до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 18.04.2019 року №   1062 

                                                                                                          «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,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. Особа 02.11.1975 Адреса ВМ 

850690 

20.01. 

2000 

року 

2769916589 ЖТ № 

0282293 

Рілля-

469(рілля, 

документ

ацію 

виготовле

но), 

кормові 

угіддя – 

156 

2 Особа 02.11.1975 Адреса ВМ 

850690 

20.01. 

2000 

року 

2769916589 ЖТ № 

0282294 

Рілля-

470(рілля,

докумена

цію 

виготовле

но), 

кормові 

угіддя – 

157 

 

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 «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. Особа 26.05.1960 Адреса 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,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. Особа 11.01.1949 Адреса ВН 

278489 

08.10. 

2004 

1790820886 ЖТ № 

0279698 

Рілля-167, 

кормові 



року 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,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. Особа 19.07.1972 Адреса ВМ 

468172 

30.12. 

1997 

року 

2649808118 ЖТ № 

0194875 

Рілля-264, 

кормові 

угіддя – 

121 

2 Особа 10.06.1949 Адреса 000918

060 

31.08. 

2017 

1805817403 ЖТ № 

0194800 

Рілля-345, 

кормові 

угіддя – 

271 

3. Особа 10.06.1949 Адреса 000918

060 

31.08. 

2017 

1805817403 ЖТ № 

0194560 

Рілля-241, 

кормові 

угіддя – 

217 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1063 

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: 

- Особа, проживає за адресою: Адреса с.Жубровичі, Олевський район, 

Житомирська область;  

- Особі, проживає за адресою: Адреса, с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область,  

- Особи, проживає за адресою: Адреса с.Тепениця, Олевський район, 

Житомирська область  

- Особи, проживає за адресою: Адреса с.Артинськ, Олевський район, 

Житомирська область  

- Особи, проживає за адресою: Адреса, с.Джерело, Олевський район, 

Житомирська область; 

- звернення в.о старости с.Тепениця Кайдановича В.Й., надані документи, 

керуючись ст. 12, 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 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 районної державної адміністрації 

щодо припинення дії договорів оренди 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; 

- кадастровий номер 1824487200:04:000:0307;      

- кадастровий номер1824487200:07:000:0037; 



- кадастровий номер 1824487200:04:000:0297;    

- кадастровий номер 1824481300:02:000:0113; 

- кадастровий номер 1824481300:01:000:0055. 

5. Виділити в натурі Особі 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 Особі  земельні ділянки загальною площею 1,6275 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 0,6616 га , кадастровий номер 

1824481300:02:000:0113, земельна ділянка (пасовища) площею 0,9659 га, 

кадастровий номер1824481300:01:000:0055 

7. Виділити в натурі Особі земельну ділянку загальною площею 1,3955 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,3955 га, кадастровий 

номер1824484000:08:000:0787. 

8. Виділити в натурі Особі  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. 

9. Виділити в натурі Особі  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. 

10. Попередити громадян, згідно додатоквих списків, 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. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 

 

 

 
                                                                             Додаток 
                                                                                                           до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 18.04.2019 року №1063    

                                                                                                            «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. Особа 21.04.1968 Адреса 003023

797 

26.02. 

2019 

року 

2494820369 ЖТ № 

0281057 

Рілля- 1, 

кормові 

угіддя – 1 

2. Особа 05.04.1934 Адреса ВМ 

973581 

19.02. 

2002 

1251304169 ЖТ № 

0281131 

Рілля- 29, 

кормові 

угіддя – 

29 

 

 

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. Особа 20.11.1986 Адреса 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. Особа 23.02.1971 Адреса 000708

378 

07.07. 

2017 

року 

2598609294 ЖТ № 

0283613 

Рілля- 

112, 

кормові 

угіддя -

112 

2. Особа 10.10.1955 Адреса ВМ 

760642 

29.07. 

1999 р. 

2037104057 ЖТ № 

0283265 

Рілля- 72, 

кормові 

угіддя -72 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

                                                    

 



                                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1064 

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 Особи, проживає за адресою: Адреса, Львівська область, 

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 Особі 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 Житомирської області, яка 

розроблена ФОП Середа О.В. 

2. Виділити Особі 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.Попередити громадянина Особу., 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. 

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 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1065 

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 Особи, 

проживає за адресою: вул. Адреса, м.Олевськ,Житомирська область 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 Особі на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) з метою передачі в оренду 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. ФОП Особі в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 



3. ФОП Особі виготовлену та погоджену у встановленому  законом порядку 

технічну документацію із землеустрою у місячний термін подати на 

затвердження міської ради. 

4. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) є комерційним 

ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1066 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про припинення дії договорів  

на управління спадщиною 

 

Розглянувши заяву Особа, проживає за адресою: Адреса 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 

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

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади»,  враховуючи 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 

Олевського р-ну Житомирської області, 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  

 

                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      



ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1067 

 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши заяви громадян: 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с. Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с. Кишин, Олевського р-ну, 

Житомирськоа обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с.Стовпинка, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с. Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с. Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с. Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи,  проживає за адресою: Адреса м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Особи,  проживає за адресою: Адреса с. Соснівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи,  проживає за адресою: Адреса м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Особи,  проживає за адресою: Адреса с. Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса у зв’язку з необхідністю поділу 

земельних ділянок  розташованих  на території Олевської міської ради  за 

межами населених пунктів, керуючись   ст. 12, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 

124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», розпорядженняv КМУ від 31.01.2018 року  № 

60-p «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних 

територіальних громад», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 



міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності:  

1.1 кадастровий номер 1824484000:08:000:0896 загальною площею 4,04 га, 

землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 

міської ради  (за межами населеного пункту с. Кишин) на три земельні 

ділянки: 

1) загальною площею   2,000 га  

2) загальною площею   0,0400 га  

3) загальною площею 2,000  га . 

1.2 кадастровий номер 1824484000:07:000:0226, землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ), загальною площею 19,0391 га  розташованої на території 

Олевської міської ради  (за межами населеного пункту с. Кишин) на дві 

земельні ділянки: 

1) загальною площею   2,000 га  

2) загальною площею   17,0391 га   

1.3 кадастровий номер 1824484000:07:000:0224,  землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ), загальною площею 5,8179 га  розташованої на території Олевської 

міської ради  (за межами населеного пункту с. Кишин) на дві земельні ділянки: 

1) загальною площею   2,000 га  

2) загальною площею   3,8179 га  

1.4 кадастровий номер 1824486400:09:000:0047, землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ), загальною площею 11,8275 га  розташованої на території Олевської 

міської ради  (за межами населеного пункту с. Стовпинка) на дві земельні 

ділянки: 

1) загальною площею   2,000 га  

2)  загальною площею   9,8275 га  

1.5 кадастровий номер 1824487200:12:000:0526 землі резервного фонду (Код 

17.00 за КВЦПЗ),  загальною площею 19,4006 га  розташованої на території 

Олевської міської ради  (за межами населеного пункту с. Соснівка) на десять 

земельних ділянок: 

1) загальною площею   1,9400 га   

2) загальною площею   1,9400 га  

 

3) загальною площею   1,9400 га   

4) загальною площею  1,9400 га 

5) загальною площею   1,9400 га   

6) загальною площею   1,9400 га   

7) загальною площею   1,9400 га   

8) загальною площею   1,9400 га 

9) загальною площею   1,9400 га  

10) загальною площею   1,9406 га.  

6. Олевській міській раді замовити  виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 



кадастровий номер 1824486200:04:000:0861, землі резервного фонду (Код 17.00 

за КВЦПЗ), загальною площею 5,793 га  розташованої на території Олевської 

міської ради  (за межами населеного пункту с. Рудня-Бистра) на дві земельні 

ділянки: 

1) загальною площею   2,000 га 

2) загальною площею   3,793 га.  

7. Олевській міській раді замовити  виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824487200:17:000:0071, землі запасу  (Код 16.00 за 

КВЦПЗ), загальною площею 3,0257 га  розташованої на території Олевської 

міської ради  (за межами населеного пункту с. Хмелівка) на три земельні 

ділянки: 

1) загальною площею   1,3000 га  

2) загальною площею   0,9700 га  

3) загальною площею   0,7557 га.  

 

8. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  



ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про погодження щодо надання Головним 

управлінням Держгеокадастру у Житомирській 

області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

 

     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 Особі, паспорт №№№№, ідентифікаційний код 

*********, який проживає за адресою вул. Адреса, 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 постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 

                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1068 

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) для ведення товарного сілського 

сподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Лугинська зернова компанія», зареєстрованого 

за адресою: Адреса керуючись ст.12, пунктами 9, 16, 17 Розділу Х Перехідних 

положень Земельного кодексу України, cт. ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України 

«Про землеустрій», ст.ст. 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних ділянок (паїв)», 

Закону України від 10.07.2018 № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України …», 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 ТОВ «Лугинська зернова компанія» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

(нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)) в натурі (на 

місцевості), що передаються в оренду, загальною площею 460,2261 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

із земель сільськогосподарського призначення, які розташовані на території 

Олевської міської ради (в адміністративних межах бувшої Замисловицької 

сільської ради) Житомирської області за межами населеного пункту, згідно 

додатку.  

2. ТОВ «Лугинська зернова компанія» в місячний термін звернутися до 

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

документації. 

3. ТОВ «Лугинська зернова компанія» в місячний термін 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  

 
                                                             Додаток  

 

                                                                                                          до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради 

                                                                                                          VІІ скликання від 18.04.2019 року №1068   «Про 

                                                                                                надання дозволу на розроблення технічної 

                                                                                                документації із землеустрою щодо 



                                                                                                встановлення меж земельних ділянок в натурі  

                                                                                                (на місцевості)» 

 
  Список  

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) Замисловицької сільської ради 

№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

1.  1824482400:02:000:0002 1,8240 рілля 

2.  1824482400:02:000:0003 1,8240 рілля 

3.  1824482400:02:000:0004 1,8240 рілля 

4.  1824482400:02:000:0005 1,8240 рілля 

5.  1824482400:02:000:0006 1,8239 рілля 

6.  1824482400:02:000:0007 1,8240 рілля 

7.  1824482400:02:000:0008 1,8240 рілля 

8.  1824482400:02:000:0009 1,2989 рілля 

9.  1824482400:02:000:0010 0,5251 рілля 

10.  1824482400:02:000:0030 1,8239 рілля 

11.  1824482400:02:000:0056 1,2351 сіножаті 

12.  1824482400:02:000:0126 1,4053 рілля 

13.  1824482400:02:000:0131 1,5759 рілля 

14.  1824482400:02:000:0136 1,3054 рілля 

15.  1824482400:02:000:0137 1,4758 рілля 

16.  1824482400:02:000:0145 0,6700 пасовища 

17.  1824482400:02:000:0150 0,5639 пасовища 

18.  1824482400:02:000:0158 0,8584 пасовища 

19.  1824482400:02:000:0173 0,8583 пасовища 

20.  1824482400:02:000:0174 0,8584 пасовища 

21.  1824482400:02:000:0175 0,8584 пасовища 

22.  1824482400:02:000:0176 0,7242 пасовища 

23.  1824482400:02:000:0177 0,5437 пасовища 

24.  1824482400:02:000:0178 0,5386 пасовища 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

25.  1824482400:02:000:0179 0,5386 пасовища 

26.  1824482400:02:000:0180 0,5603 пасовища 

27.  1824482400:02:000:0181 0,6733 пасовища 

28.  1824482400:02:000:0182 0,8584 пасовища 

29.  1824482400:02:000:0183 0,8584 пасовища 

30.  1824482400:02:000:0184 0,8584 пасовища 

31.  1824482400:02:000:0185 0,8585 пасовища 

32.  1824482400:02:000:0186 0,8463 пасовища 

33.  1824482400:02:000:0187 0,7163 пасовища 

34.  1824482400:02:000:0188 0,6769 пасовища 

35.  1824482400:02:000:0189 0,7001 пасовища 

36.  1824482400:02:000:0190 0,8043 пасовища 

37.  1824482400:02:000:0191 0,8584 пасовища 

38.  1824482400:02:000:0192 0,8584 пасовища 

39.  1824482400:02:000:0193 0,8584 пасовища 

40.  1824482400:02:000:0194 0,8584 пасовища 

41.  1824482400:02:000:0195 0,8584 пасовища 

42.  1824482400:02:000:0196 0,8584 пасовища 

43.  1824482400:02:000:0197 0,8584 пасовища 

44.  1824482400:02:000:0198 0,8584 пасовища 

45.  1824482400:02:000:0199 0,8584 пасовища 

46.  1824482400:02:000:0200 0,8583 пасовища 

47.  1824482400:02:000:0201 0,8585 пасовища 

48.  1824482400:02:000:0202 0,8584 пасовища 

49.  1824482400:02:000:0203 0,8584 пасовища 

50.  1824482400:02:000:0204 0,8584 пасовища 

51.  1824482400:02:000:0205 0,8584 пасовища 

52.  1824482400:02:000:0206 0,8584 пасовища 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

53.  1824482400:02:000:0207 0,8584 пасовища 

54.  1824482400:02:000:0208 0,6965 пасовища 

55.  1824482400:02:000:0209 0,8584 пасовища 

56.  1824482400:02:000:0210 0,8583 пасовища 

57.  1824482400:02:000:0211 0,8583 пасовища 

58.  1824482400:02:000:0212 0,8583 пасовища 

59.  1824482400:02:000:0213 0,1619 пасовища 

60.  1824482400:02:000:0214 0,8584 пасовища 

61.  1824482400:02:000:0215 0,8585 пасовища 

62.  1824482400:02:000:0216 0,8583 пасовища 

63.  1824482400:02:000:0217 0,8583 пасовища 

64.  1824482400:02:000:0218 0,8584 пасовища 

65.  1824482400:02:000:0219 0,7793 пасовища 

66.  1824482400:02:000:0220 0,5433 пасовища 

67.  1824482400:02:000:0221 0,8539 пасовища 

68.  1824482400:02:000:0222 0,6482 пасовища 

69.  1824482400:02:000:0223 0,5587 пасовища 

70.  1824482400:02:000:0224 0,5386 пасовища 

71.  1824482400:02:000:0225 0,5386 пасовища 

72.  1824482400:02:000:0226 0,5386 пасовища 

73.  1824482400:02:000:0227 0,5597 пасовища 

74.  1824482400:02:000:0228 0,5757 пасовища 

75.  1824482400:02:000:0229 0,5404 пасовища 

76.  1824482400:02:000:0230 0,6363 пасовища 

77.  1824482400:02:000:0231 0,7303 пасовища 

78.  1824482400:02:000:0232 0,8073 пасовища 

79.  1824482400:02:000:0233 0,8130 пасовища 

80.  1824482400:02:000:0234 0,8378 пасовища 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

81.  1824482400:02:000:0235 0,5985 пасовища 

82.  1824482400:02:000:0236 0,5964 пасовища 

83.  1824482400:02:000:0237 0,5778 пасовища 

84.  1824482400:02:000:0238 0,5579 пасовища 

85.  1824482400:02:000:0239 0,5426 пасовища 

86.  1824482400:02:000:0240 0,5386 пасовища 

87.  1824482400:02:000:0241 0,6104 пасовища 

88.  1824482400:02:000:0242 0,6104 пасовища 

89.  1824482400:02:000:0243 0,6667 пасовища 

90.  1824482400:02:000:0244 2,3774 рілля 

91.  1824482400:02:000:0246 2,5074 рілля 

92.  1824482400:02:000:0247 0,4724 рілля 

93.  1824482400:02:000:0248 1,7206 рілля 

94.  1824482400:02:000:0249 2,2916 рілля 

95.  1824482400:02:000:0250 1,4653 рілля 

96.  1824482400:02:000:0251 1,3063 рілля 

97.  1824482400:02:000:0252 1,3259 рілля 

98.  1824482400:02:000:0253 1,3345 рілля 

99.  1824482400:02:000:0254 0,9191 рілля 

100.  1824482400:02:000:0255 1,2822 рілля 

101.  1824482400:02:000:0256 1,3114 рілля 

102.  1824482400:02:000:0257 1,2828 рілля 

103.  1824482400:02:000:0258 1,2292 рілля 

104.  1824482400:02:000:0259 1,0129 рілля 

105.  1824482400:02:000:0260 1,2292 рілля 

106.  1824482400:02:000:0261 1,2775 рілля 

107.  1824482400:02:000:0262 1,2437 рілля 

108.  1824482400:02:000:0291 1,5001 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

109.  1824482400:02:000:0292 1,3277 рілля 

110.  1824482400:02:000:0296 1,3329 рілля 

111.  1824482400:02:000:0297 1,3764 рілля 

112.  1824482400:02:000:0298 1,3770 рілля 

113.  1824482400:02:000:0299 1,5252 рілля 

114.  1824482400:02:000:0300 1,8240 рілля 

115.  1824482400:02:000:0301 1,8238 рілля 

116.  1824482400:02:000:0302 1,7988 рілля 

117.  1824482400:02:000:0303 1,8235 рілля 

118.  1824482400:02:000:0304 1,8237 рілля 

119.  1824482400:02:000:0305 1,8240 рілля 

120.  1824482400:02:000:0306 1,8240 рілля 

121.  1824482400:02:000:0307 1,2312 рілля 

122.  1824482400:02:000:0308 1,4626 рілля 

123.  1824482400:02:000:0309 1,7970 рілля 

124.  1824482400:02:000:0310 1,4074 рілля 

125.  1824482400:02:000:0311 1,7151 рілля 

126.  1824482400:02:000:0312 1,8240 рілля 

127.  1824482400:02:000:0313 1,7845 рілля 

128.  1824482400:02:000:0314 0,5401 рілля 

129.  1824482400:02:000:0315 0,6815 пасовища 

130.  1824482400:02:000:0316 0,6321 пасовища 

131.  1824482400:02:000:0317 0,6226 пасовища 

132.  1824482400:02:000:0318 0,6330 пасовища 

133.  1824482400:02:000:0319 0,6500 пасовища 

134.  1824482400:02:000:0320 0,5892 пасовища 

135.  1824482400:02:000:0321 0,5525 пасовища 

136.  1824482400:02:000:0322 0,5409 пасовища 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

137.  1824482400:02:000:0323 0,5387 пасовища 

138.  1824482400:02:000:0324 0,5385 пасовища 

139.  1824482400:02:000:0325 0,3559 пасовища 

140.  1824482400:02:000:0326 1,4962 рілля 

141.  1824482400:02:000:0327 1,8239 рілля 

142.  1824482400:02:000:0328 1,8238 рілля 

143.  1824482400:02:000:0329 1,8203 рілля 

144.  1824482400:02:000:0330 1,6540 рілля 

145.  1824482400:02:000:0331 1,6773 рілля 

146.  1824482400:02:000:0332 1,3887 рілля 

147.  1824482400:02:000:0333 1,9932 рілля 

148.  1824482400:02:000:0334 1,2136 рілля 

149.  1824482400:02:000:0335 1,6437 рілля 

150.  1824482400:02:000:0336 1,8240 рілля 

151.  1824482400:02:000:0337 1,8238 рілля 

152.  1824482400:02:000:0338 1,8238 рілля 

153.  1824482400:02:000:0339 1,6747 рілля 

154.  1824482400:02:000:0340 1,3847 рілля 

155.  1824482400:02:000:0341 1,6736 рілля 

156.  1824482400:02:000:0342 1,7033 рілля 

157.  1824482400:02:000:0343 1,2561 рілля 

158.  1824482400:02:000:0344 1,2293 рілля 

159.  1824482400:02:000:0345 1,2292 рілля 

160.  1824482400:02:000:0346 1,2293 рілля 

161.  1824482400:02:000:0347 1,2293 рілля 

162.  1824482400:02:000:0348 0,1827 пасовища 

163.  1824482400:02:000:0349 0,5386 пасовища 

164.  1824482400:02:000:0351 0,5386 пасовища 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

165.  1824482400:02:000:0353 0,5386 пасовища 

166.  1824482400:02:000:0356 0,9385 пасовища 

167.  1824482400:02:000:0357 0,7061 пасовища 

168.  1824482400:02:000:0358 0,7292 пасовища 

169.  1824482400:02:000:0359 0,8012 пасовища 

170.  1824482400:02:000:0360 0,9309 пасовища 

171.  1824482400:02:000:0361 0,9086 пасовища 

172.  1824482400:02:000:0362 0,9002 пасовища 

173.  1824482400:02:000:0363 0,9473 пасовища 

174.  1824482400:02:000:0364 0,8026 пасовища 

175.  1824482400:02:000:0365 0,9471 пасовища 

176.  1824482400:02:000:0366 0,9472 пасовища 

177.  1824482400:02:000:0367 0,7801 пасовища 

178.  1824482400:02:000:0368 0,9471 пасовища 

179.  1824482400:02:000:0370 0,9473 пасовища 

180.  1824482400:02:000:0371 0,9472 пасовища 

181.  1824482400:02:000:0372 0,9472 пасовища 

182.  1824482400:02:000:0373 0,9473 пасовища 

183.  1824482400:02:000:0374 0,9472 пасовища 

184.  1824482400:02:000:0375 0,9472 пасовища 

185.  1824482400:02:000:0376 0,9472 пасовища 

186.  1824482400:02:000:0377 0,9199 пасовища 

187.  1824482400:02:000:0378 0,6307 пасовища 

188.  1824482400:02:000:0379 0,3252 рілля 

189.  1824482400:03:000:0004 1,3791 рілля 

190.  1824482400:03:000:0038 1,4253 рілля 

191.  1824482400:03:000:0049 0,8266 сіножаті 

192.  1824482400:03:000:0066 1,7735 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

193.  1824482400:03:000:0067 1,4653 рілля 

194.  1824482400:03:000:0068 1,6629 рілля 

195.  1824482400:03:000:0069 1,4372 рілля 

196.  1824482400:03:000:0070 1,3484 рілля 

197.  1824482400:03:000:0071 1,2851 рілля 

198.  1824482400:03:000:0073 1,2893 рілля 

199.  1824482400:03:000:0074 1,3006 рілля 

200.  1824482400:03:000:0075 0,3855 рілля 

201.  1824482400:03:000:0076 1,2851 рілля 

202.  1824482400:03:000:0077 1,5948 рілля 

203.  1824482400:03:000:0078 1,6148 рілля 

204.  1824482400:03:000:0079 1,6316 рілля 

205.  1824482400:03:000:0080 1,2292 рілля 

206.  1824482400:03:000:0081 1,2293 рілля 

207.  1824482400:03:000:0082 1,2292 рілля 

208.  1824482400:03:000:0083 1,2336 рілля 

209.  1824482400:03:000:0084 1,2963 рілля 

210.  1824482400:03:000:0085 1,4090 рілля 

211.  1824482400:03:000:0086 1,5609 рілля 

212.  1824482400:03:000:0087 1,7063 рілля 

213.  1824482400:03:000:0088 1,5302 рілля 

214.  1824482400:03:000:0089 1,2391 рілля 

215.  1824482400:03:000:0090 1,2290 рілля 

216.  1824482400:03:000:0091 1,2355 рілля 

217.  1824482400:03:000:0092 1,2292 рілля 

218.  1824482400:03:000:0093 1,2293 рілля 

219.  1824482400:03:000:0094 1,2294 рілля 

220.  1824482400:03:000:0095 1,2292 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

221.  1824482400:03:000:0096 1,2292 рілля 

222.  1824482400:03:000:0097 1,2294 рілля 

223.  1824482400:03:000:0098 1,2294 рілля 

224.  1824482400:03:000:0099 1,2292 рілля 

225.  1824482400:03:000:0100 1,2292 рілля 

226.  1824482400:03:000:0101 1,2292 рілля 

227.  1824482400:03:000:0102 1,2292 рілля 

228.  1824482400:03:000:0103 1,2292 рілля 

229.  1824482400:03:000:0104 1,2293 рілля 

230.  1824482400:03:000:0105 1,2292 рілля 

231.  1824482400:03:000:0106 0,5161 рілля 

232.  1824482400:03:000:0107 1,2293 рілля 

233.  1824482400:03:000:0108 0,5386 пасовища 

234.  1824482400:03:000:0109 0,5386 пасовища 

235.  1824482400:03:000:0110 0,5386 пасовища 

236.  1824482400:03:000:0111 0,5388 пасовища 

237.  1824482400:03:000:0112 0,5517 пасовища 

238.  1824482400:03:000:0113 0,5544 пасовища 

239.  1824482400:03:000:0114 0,5437 пасовища 

240.  1824482400:03:000:0115 0,5432 пасовища 

241.  1824482400:03:000:0116 0,5502 пасовища 

242.  1824482400:03:000:0117 0,5843 пасовища 

243.  1824482400:03:000:0118 0,6473 пасовища 

244.  1824482400:03:000:0119 0,6042 пасовища 

245.  1824482400:03:000:0120 0,5386 пасовища 

246.  1824482400:03:000:0121 0,5386 пасовища 

247.  1824482400:03:000:0122 0,5386 пасовища 

248.  1824482400:03:000:0123 0,5386 пасовища 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

249.  1824482400:03:000:0125 0,5385 пасовища 

250.  1824482400:03:000:0128 0,5387 пасовища 

251.  1824482400:03:000:0129 0,5386 пасовища 

252.  1824482400:03:000:0130 0,5386 пасовища 

253.  1824482400:03:000:0132 0,5387 пасовища 

254.  1824482400:03:000:0133 0,5543 пасовища 

255.  1824482400:03:000:0134 0,5972 пасовища 

256.  1824482400:03:000:0135 0,5971 пасовища 

257.  1824482400:03:000:0136 0,6173 пасовища 

258.  1824482400:03:000:0137 0,5387 пасовища 

259.  1824482400:03:000:0138 0,5386 пасовища 

260.  1824482400:03:000:0141 0,5386 пасовища 

261.  1824482400:03:000:0142 0,5387 пасовища 

262.  1824482400:03:000:0143 0,5386 пасовища 

263.  1824482400:03:000:0144 0,5386 пасовища 

264.  1824482400:03:000:0145 0,5386 пасовища 

265.  1824482400:03:000:0146 0,5386 пасовища 

266.  1824482400:03:000:0147 0,5385 пасовища 

267.  1824482400:03:000:0148 0,5385 пасовища 

268.  1824482400:03:000:0149 0,5386 пасовища 

269.  1824482400:03:000:0151 0,5385 пасовища 

270.  1824482400:03:000:0153 0,5386 пасовища 

271.  1824482400:03:000:0154 0,5386 пасовища 

272.  1824482400:03:000:0155 0,7875 рілля 

273.  1824482400:03:000:0156 1,6768 рілля 

274.  1824482400:03:000:0157 1,6587 рілля 

275.  1824482400:03:000:0158 1,2329 рілля 

276.  1824482400:03:000:0159 1,4305 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

277.  1824482400:03:000:0160 1,2691 рілля 

278.  1824482400:03:000:0161 1,2322 рілля 

279.  1824482400:03:000:0162 1,2293 рілля 

280.  1824482400:03:000:0163 1,2301 рілля 

281.  1824482400:03:000:0164 1,2402 рілля 

282.  1824482400:03:000:0165 1,2327 рілля 

283.  1824482400:03:000:0166 1,2304 рілля 

284.  1824482400:03:000:0170 0,5315 сіножаті 

285.  1824482400:03:000:0180 0,4825 сіножаті 

286.  1824482400:03:000:0185 0,5566 сіножаті 

287.  1824482400:03:000:0187 0,4826 сіножаті 

288.  1824482400:03:000:0197 0,4826 сіножаті 

289.  1824482400:03:000:0206 0,8086 сіножаті 

290.  1824482400:03:000:0209 0,5459 сіножаті 

291.  1824482400:03:000:0211 0,5879 сіножаті 

292.  1824482400:03:000:0214 0,5797 сіножаті 

293.  1824482400:03:000:0217 0,8546 пасовища 

294.  1824482400:03:000:0218 1,1931 пасовища 

295.  1824482400:03:000:0225 0,6607 сіножаті 

296.  1824482400:03:000:0230 0,4961 сіножаті 

297.  1824482400:03:000:0232 0,4826 сіножаті 

298.  1824482400:03:000:0246 0,9595 сіножаті 

299.  1824482400:03:000:0247 0,4826 сіножаті 

300.  1824482400:03:000:0248 0,4825 сіножаті 

301.  1824482400:03:000:0255 1,0740 рілля 

302.  1824482400:03:000:0258 1,3760 рілля 

303.  1824482400:03:000:0260 1,3791 рілля 

304.  1824482400:03:000:0261 1,3791 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

305.  1824482400:03:000:0262 1,3382 рілля 

306.  1824482400:03:000:0268 1,0016 рілля 

307.  1824482400:03:000:0272 1,1378 рілля 

308.  1824482400:03:000:0273 1,1209 рілля 

309.  1824482400:03:000:0274 0,9884 рілля 

310.  1824482400:03:000:0275 0,9200 рілля 

311.  1824482400:03:000:0289 1,3791 рілля 

312.  1824482400:03:000:0290 1,3792 рілля 

313.  1824482400:03:000:0292 1,3792 рілля 

314.  1824482400:03:000:0294 1,3791 рілля 

315.  1824482400:03:000:0295 1,3792 рілля 

316.  1824482400:03:000:0296 1,0212 рілля 

317.  1824482400:03:000:0297 0,8851 рілля 

318.  1824482400:03:000:0298 1,1754 пасовища 

319.  1824482400:03:000:0299 1,3426 пасовища 

320.  1824482400:03:000:0304 2,8901 рілля 

321.  1824482400:03:000:0305 2,4518 рілля 

322.  1824482400:03:000:0306 2,5513 рілля 

323.  1824482400:03:000:0307 2,6521 рілля 

324.  1824482400:03:000:0309 1,3432 рілля 

325.  1824482400:03:000:0310 1,3101 рілля 

326.  1824482400:03:000:0313 1,0466 рілля 

327.  1824482400:03:000:0314 1,3302 рілля 

328.  1824482400:03:000:0315 1,3837 рілля 

329.  1824482400:03:000:0316 1,3993 рілля 

330.  1824482400:03:000:0317 1,6446 рілля 

331.  1824482400:03:000:0318 1,5158 рілля 

332.  1824482400:03:000:0319 1,3791 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

333.  1824482400:03:000:0320 0,4969 рілля 

334.  1824482400:03:000:0321 1,5606 рілля 

335.  1824482400:05:000:0005 1,6425 рілля 

336.  1824482400:05:000:0013 1,1850 рілля 

337.  1824482400:05:000:0036 0,9121 рілля 

338.  1824482400:05:000:0041 0,9721 рілля 

339.  1824482400:05:000:0049 0,9536 рілля 

340.  1824482400:05:000:0063 0,9119 рілля 

341.  1824482400:05:000:0072 0,4826 сіножаті 

342.  1824482400:05:000:0077 0,4826 сіножаті 

343.  1824482400:05:000:0078 0,4826 сіножаті 

344.  1824482400:05:000:0079 0,4825 сіножаті 

345.  1824482400:05:000:0080 0,4939 сіножаті 

346.  1824482400:05:000:0082 0,4826 сіножаті 

347.  1824482400:05:000:0083 0,4826 сіножаті 

348.  1824482400:05:000:0091 0,4825 сіножаті 

349.  1824482400:05:000:0092 0,4826 сіножаті 

350.  1824482400:05:000:0094 0,7626 сіножаті 

351.  1824482400:05:000:0100 0,4826 сіножаті 

352.  1824482400:05:000:0105 0,9331 сіножаті 

353.  1824482400:05:000:0117 1,0063 рілля 

354.  1824482400:05:000:0135 1,2290 рілля 

355.  1824482400:05:000:0137 0,9122 рілля 

356.  1824482400:05:000:0138 0,5286 сіножаті 

357.  1824482400:05:000:0139 0,4826 сіножаті 

358.  1824482400:05:000:0140 0,4825 сіножаті 

359.  1824482400:05:000:0141 0,4825 сіножаті 

360.  1824482400:05:000:0145 0,9330 сіножаті 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

361.  1824482400:05:000:0149 0,5525 сіножаті 

362.  1824482400:05:000:0150 0,4825 сіножаті 

363.  1824482400:05:000:0151 0,4838 сіножаті 

364.  1824482400:05:000:0152 0,5224 сіножаті 

365.  1824482400:05:000:0153 0,7248 сіножаті 

366.  1824482400:05:000:0162 0,7063 сіножаті 

367.  1824482400:05:000:0164 0,7150 сіножаті 

368.  1824482400:05:000:0165 0,5180 сіножаті 

369.  1824482400:05:000:0167 0,4826 сіножаті 

370.  1824482400:05:000:0168 0,4826 сіножаті 

371.  1824482400:05:000:0169 0,4839 сіножаті 

372.  1824482400:05:000:0170 0,4826 сіножаті 

373.  1824482400:05:000:0171 0,4825 сіножаті 

374.  1824482400:05:000:0173 0,4826 сіножаті 

375.  1824482400:05:000:0174 0,4825 сіножаті 

376.  1824482400:05:000:0175 0,4826 сіножаті 

377.  1824482400:05:000:0180 0,4826 сіножаті 

378.  1824482400:05:000:0183 0,4826 сіножаті 

379.  1824482400:05:000:0186 0,4826 сіножаті 

380.  1824482400:05:000:0187 0,4827 сіножаті 

381.  1824482400:05:000:0190 0,4826 сіножаті 

382.  1824482400:05:000:0196 0,4827 сіножаті 

383.  1824482400:05:000:0204 0,6931 сіножаті 

384.  1824482400:05:000:0206 0,5704 сіножаті 

385.  1824482400:05:000:0211 0,9554 рілля 

386.  1824482400:05:000:0218 1,3791 рілля 

387.  1824482400:05:000:0221 1,3790 рілля 

388.  1824482400:05:000:0226 1,0737 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

389.  1824482400:05:000:0227 1,0662 рілля 

390.  1824482400:05:000:0231 1,3385 рілля 

391.  1824482400:08:000:0052 0,6704 рілля 

392.  1824482400:08:000:0087 1,8240 рілля 

393.  1824482400:08:000:0088 1,8239 рілля 

394.  1824482400:08:000:0089 1,8241 рілля 

395.  1824482400:08:000:0090 1,8239 рілля 

396.  1824482400:08:000:0091 1,8241 рілля 

397.  1824482400:08:000:0092 1,8241 рілля 

398.  1824482400:08:000:0093 1,8239 рілля 

399.  1824482400:08:000:0094 1,8240 рілля 

400.  1824482400:08:000:0095 1,8240 рілля 

401.  1824482400:08:000:0096 1,8239 рілля 

402.  1824482400:08:000:0097 1,8241 рілля 

403.  1824482400:08:000:0098 1,8240 рілля 

404.  1824482400:08:000:0099 1,8240 рілля 

405.  1824482400:08:000:0100 1,1536 рілля 

406.  1824482400:08:000:0101 1,8240 рілля 

407.  1824482400:08:000:0102 1,8240 рілля 

408.  1824482400:08:000:0103 1,8238 рілля 

409.  1824482400:08:000:0104 1,8238 рілля 

410.  1824482400:08:000:0105 1,8238 рілля 

411.  1824482400:08:000:0106 1,8239 рілля 

412.  1824482400:08:000:0107 1,8239 рілля 

413.  1824482400:08:000:0108 1,8241 рілля 

414.  1824482400:08:000:0109 1,8238 рілля 

415.  1824482400:08:000:0110 1,8238 рілля 

416.  1824482400:08:000:0111 1,8239 рілля 



№ п/п Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

417.  1824482400:08:000:0112 1,8238 рілля 

418.  1824482400:08:000:0113 1,8240 рілля 

419.  1824482400:08:000:0114 1,8240 рілля 

420.  1824482400:08:000:0116 1,8243 рілля 

421.  1824482400:08:000:0117 1,8241 рілля 

422.  1824482400:08:000:0118 1,8240 рілля 

423.  1824482400:08:000:0119 1,8240 рілля 

424.  1824482400:08:000:0120 1,8240 рілля 

425.  1824482400:08:000:0135 1,8241 рілля 

426.  1824482400:08:000:0136 1,8240 рілля 

427.  1824482400:08:000:0137 1,8240 рілля 

428.  1824482400:08:000:0138 1,8240 рілля 

429.  1824482400:08:000:0139 1,8236 рілля 

430.  1824482400:08:000:0174 0,5582 пасовища 

 Загальна площа 460,2261  

 
      Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

                                              

 

 

                                                                                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1069 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 



 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

(в адміністративних межах бувшої Жубровицької сільської ради)   

та надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі  

у користування на умовах оренди 

 

    Розглянувши заяву ТОВ «АКРІС-ГРУП», зареєстрованого за адресою:  

м.Київ, вул. Адреса,  керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 

Цивільного кодексу, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 400,0 га,  які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах бувшої Жубровицької сільської ради ), згідно  додатку. 

2.Надати дозвіл ТОВ  «АКРІС-ГРУП» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) із земель не переоформлених земельних часток (паїв), які 

знаходяться на території адміністративного підпорядкування Олевської міської 

ради(в адміністративних межах бувшої Жубровицької сільської ради)   

Житомирської області для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення з метою передачі у користування на умовах оренди загальною 

площею 400,0  га, згідно додатку. 

3. ТОВ «АКРІС-ГРУП» в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

4. ТОВ «АКРІС-ГРУП» в місчяний термін подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію погоджену у 

встановленому законодавством порядку на чергову сесію міської ради. 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук   

 

 

 



                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1070 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва з метою передачі у користування 

на умовах оренди 

 

   Розглянувши заяву ТОВ «АКРІС-ГРУП», зареєстрованого за адресою:  вул. 

Адреса,  м.Київ, керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 

Цивільного кодексу, Закону України від 10.07.2018 № 2498-VІІІ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України …», 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.Надати дозвіл ТОВ «АКРІС-ГРУП»   на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв)) в натурі (на місцевості), що 

передаються в оренду, загальною площею 349,64 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради (в адміністративних межах бувшої Жубровицької сільської ради) 

Житомирської області, за межами населеного пункту, згідно додатку.  

2. ТОВ  «АКРІС-ГРУП»  в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

3. ТОВ «АКРІС-ГРУП» в місячний термін подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію у 

встановленому законодавством порядку на чергову сесію міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                                             О.В. Омельчук 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1071 

ХXХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

та затвердження умов продажу права оренди 

на конкурентних засадах (земельних торгах)  

 

        Відповідно до ст.ст. 12, 83, 116, 122, 124-127, 134-139  Земельного кодексу 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01 за КВЦПЗ) 

з метою продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

згідно додатку. 

2.  Міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість проектів землеустрою. 

3. Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок згідно 

додатку, встановивши наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельних ділянок 

дорівнює розміру річної орендної плати за користування, що становить 12 % 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно додатку). 

3.2. Гарантійний внесок становить 5% від стартового розміру річної 

орендної плати за користування. 

3.3. Крок земельних торгів (аукціону) з продажу права оренди земельних 

ділянок становить 0,5% стартової ціни лоту. 

3.4. Встановити строк оренди земельних ділянок згідно додатку. 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України  – ІІ квартал 2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                       О.В.Омельчук 
       



       Додаток 

до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 18.04.2019 року № 1071  «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою 

продажу прав оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

призначених для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

№ Цільове 

призначення 

Код за 

КВПЦЗ 

Площа, га Кадастровий номер Строк 

оренди 

земельної 

ділянки 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, 

грн. 

1 01.01 17,2164 1824481600:02:000:0300 7 років 6303,59 
2 01.01 4,3022 1824481600:02:000:0301 7 років 1199,36 
3 01.01 4,5274 1824481600:02:000:0302 7 років 2789,45 
4 01.01 2,6529 1824481600:02:000:0303 7 років 845,93 
5 01.01 2,5338 1824481600:02:000:0304 7 років 807,95 
6 01.01 6,6860 1824481600:02:000:0305 7 років 2131,96 
7 01.01 3,5463 1824481600:02:000:0306 7 років 1413,55 
8 01.01 14,1946 1824481600:02:000:0307 7 років 4526,22 
9 01.01 22,1699 1824481600:02:000:0309 7 років 7836,88 
10 01.01 1,9953 1824481600:02:000:0296 7 років 636,23 
11 01.01 2,1444 1824481600:02:000:0297 7 років 683,78 
12 01.01 2,6395 1824481600:02:000:0299 7 років 841,67 
13 01.01 2,8501 1824481600:02:000:0294 7 років 854,19 
14 01.01 1,9810 1824481600:02:000:0298 7 років 451,01 
15 01.01 1,0623 1824481600:02:000:0293 7 років 338,73 
16 01.01 2,4862 1824481600:02:000:0295 7 років 760,33 
17 01.01 3,3169 1824481600:02:000:0292 7 років 1057,65 
18 01.01 20,1475 1824481600:02:000:0006 7 років 18952,33 
19 01.01 11,8556 1824481600:02:000:0007 7 років 3780,38 
20 01.01 23,8700 1824481600:04:000:0717 7 років 7565,30 
21 01.01 20,2243 1824481600:04:000:0715 7 років 6437,75 
22 01.01 14,7937 1824481600:04:000:0712 7 років 4519,30 
23 01.01 1,4085 1824481600:06:000:0309 7 років 1465,46 
24 01.01 2,3827 1824481600:06:000:0314 7 років 2306,23 
25 01.01 4,8679 1824481600:07:000:0409 7 років 1365,22 
26 01.01 0,4565 1824481600:07:000:0410 7 років 128,03 
27 01.01 7,4905 1824481600:07:000:0411 7 років 2100,73 
28 01.01 4,8921 1824481600:07:000:0408 7 років 1372,01 
29 01.01 5,5977 1824485300:05:000:0724 10 років 2351,76 
30 01.01 30,0000 1824485300:05:000:0678 10 років 8405,22 
31 01.01 4,2861 1824486200:06:000:0523 10 років 4305,15 



                                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1072 

 

 

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.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»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:   

1. Олевській міській раді замовити 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. Адреса, м.Олевськ, Житомирська область, 

орієнтовною площею 0,35 га. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений у 

встановленому законодавством  порядку, в місячний термін подати на чергову 

сесію міської ради на затвердження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управлін- 

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

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

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



                                                                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1073 

ХХХІХ сесія                  VІІ скликання

  

від 18.04.2019 року 

 

Про припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок  

Розглянувши заяви: 

-  ФОП Особа, яка проживає за адресою: Адреса, м.Рівне, Рівненська область;  

- ТзОВ «Продхолод-М»; 

- ТОВ «Олевський фарфоровий завод», відповідно до Закону України «Про 

оренду землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України, 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.Припинити дію договору оренди землі від 26 серпня 2016 року укладеного 

Олевською міською радою з Особою стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824455100:02:027:0021 загальною площею 51 м
2
 розташованої за 

адресою: Адреса, м.Олевськ, Житомирська область, у зв’язку з викупом 

земельної ділянки. 

2. Припинити дію договору оренди землі від 08.10.2010 року укладеного 

Олевською міською радою з ТзОВ «Продхолод-М» стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824455100:02:004:0007 загальною площею 1245 м
2
 

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

3. Припинити дію договору оренди землі від 20.07.2014 року укладеного 

Олевською міською радою з ТОВ «Олевський фарфоровий завод» стосовно 

земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:01:014:0033 загальною 

площею 6,9307 га розташованої за адресою вул. Адреса м.Олевськ, 

Житомирська область. 

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  

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1074 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

  Розглянувши заяву ТОВ БП «Альфа ЛТД», зареєстрованого за адресою: 

вул Адреса, м.Олевськ, Житомирська область, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ТОВ БП «Альфа ЛТД» на виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення: 

площею  0,6358 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. Адреса с. Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824486202:05:006:0030. 

2. Надати дозвіл ТОВ БП «Альфа ЛТД» на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення: 

площею  1,1642 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: Адреса, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська 

область, кадастровий номер 1824486202:05:006:0029. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук  

 

 



                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1075 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву ПП «Сіт», зареєстрованого за адресою: Адреса та  

надані документи,  керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 

Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ПП «Сіт» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування 

на умовах  оренди загальною  площею  0,7313  га за адресою:  вул. Адреса м. 

Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:004:0026, 

який розроблено ФОП СЕРЕДА.О.В. 

2. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

3. ПП «Сіт» в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість проекту землеустрою. 



5. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дану земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого її використання за призначенням або звернутись до Олевської 

міської ради не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди 

землі щодо його поновлення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                        



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1076 

 

ХХХІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяву Особи, проживає за адресою: пров. Адреса м. 

Олевськ, Житомирська область; спільну заяву Особи, проживає за адресою: 

вул. Адреса. Олевськ, Житомирська область та Особи,  проживає за адресою: 

вул. Адреса м.Олевськ, Житомирська область, керуючись ст.128 Земельного 

Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,3169 га, яка 

розташована за адресою: Адреса, м. Олевськ Житомирська область, з метою 

продажу (викупу) в сумі 139 119,00 грн. (без ПДВ) (сто тридцять дев’ять  тисяч 

сто дев’ятнадцять  гривень 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної 

ділянки становить: 43,90 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на 

умовах оренди, та має цільове призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

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

кадастровий номер1824455100:02:017:0029, між міською радою та Особою, за 

ціною 139 436,00  грн. (без ПДВ) (сто тридцять дев’ять  тисяч чотириста 

тридцять шість  гривень 00 коп. (без ПДВ)).  Вартість 1кв.м = 44,00 грн. (без 

ПДВ) 
2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2000 га, яка 



розташована за адресою: вул. Адреса м. Олевськ Житомирська область, з метою 

продажу (викупу) в сумі 89 680,00 грн. (без ПДВ) (вісімдесят дев’ять  тисяч 

шістсот вісімдесят  гривень 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної 

ділянки становить: 44,84 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на 

умовах оренди, та має цільове призначення для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства(Код 

12.04 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

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

кадастровий номер1824455100:02:006:0013 між міською радою та Особою 

спільно з Особою за ціною 90 000,00,00  грн. (без ПДВ) (дев’яносто  тисяч  

гривень 00 коп. (без ПДВ)).  Вартість 1кв.м = 45,00 грн. (без ПДВ). 

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2600 га, яка 

розташована за адресою: Адреса м. Олевськ Житомирська область, з метою 

продажу (викупу) в сумі 112 554,00 грн. (без ПДВ) (сто дванадцять  тисяч 

п’ятсот п’ятдесят чотири  гривні 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної 

ділянки становить: 43,29 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на 

умовах оренди та має цільове призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

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

кадастровий номер1824455100:02:006:1007 між міською радою та Особою 

спільно з Особою за ціною 114 400,00  грн. (без ПДВ) (сто чотирнадцять  тисяч 

чотириста  гривень 00 коп. (без ПДВ)).  Вартість 1кв.м = 44,00 грн. (без ПДВ) з 

оплатою першого внеску в розмірі 50% від ціни та погашення суми залишку 

розстроченням платежу шляхом внесенням сплати рівними частинами з 

врахуванням індексу інфляції терміном на п’ять  років згідно графіку, 

додається. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Додаток 

до Договору купівлі-продажу 

земельної ділянки 



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

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності». 

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

Олевськ, Адреса,  загальною площею 0,2600 га має складати 50%  від загальної 

вартості , а саме 57 200 грн.00 коп.(п’ятдесят сім тисяч  двісті гривень, нуль  

копійок) та має бути сплаченою протягом 30 календарних днів після 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

2. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 

здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами 

не рідше ніж один раз у три місяці згідно графіку, який є невід’ємною частиною 

договору купівлі-продажу, або одноразово у повному обсязі у строк, який не 

перевищує трьох місяців після внесення першого або чергового платежу. 

При цьому враховується індекс інфляції, встановлений Деркомстатом за період з 

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

місяцю внесення платежу. 

Графік 

розстрочення платежу за земельну ділянку, що розташована за адресою: Житомирська 

область, м. Олевськ, , вул.Адреса,  кадастровий номер:1824455100:02:006:1007 

До 30.06.2019 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.09.2019 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.12.2019 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.03.2020 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.06.2020 –2 860 грн.00 коп.  (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.09.2020 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.12.2020 –2 860 грн.00 коп.  (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.03.2021 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.06.2021 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.09.2021 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.12.2021 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.03.2022 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.06.2022 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.09.2022 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.12.2022 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.03.2023 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.06.2023 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 30.09.2023 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.12.2023 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

До 31.03.2024 – 2 860 грн.00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) 

Разом:  57 200 грн.00 коп.(п’ятдесят сім тисяч  двісті гривень, нуль  копійок) 

3. Забороняється продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до 

повного розрахунку за договором купівлі-продажу.» 

 

 



                                                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1077 

ХХХІХ сесія                   VІІ скликання

  

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

Розглянувши  заяву  Особи,  який проживає за адресою: Адреса 

м.Олевськ,  Житомирська обл., керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

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

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

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл Особі  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: вул. Адреса м. Олевськ, 

Житомирська область, орієнтовною площею 0, 18 га. 

2. Особі  в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. Особі  проект землеустрою погоджений у встановленому законодавством  

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на 

затвердження.  

4. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 



 

 

Міський голова          О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      



ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1078 

ХХХІХ сесія                 VІІ скликання

  

від 18.04.2019 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності та об’єднання земельних 

ділянок комунальної власності  

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД», 

зареєстрований за адресою: Адреса м.Олевськ про поділ земельної ділянки 

загальною площею 6,9307 га, розташованої за адресою: вул. Адреса м.Олевськ 

та у зв’язку з необхідністю об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності по вул. Адреса, керуючись   ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 

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

землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ТОВ «ОЛЕВСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди, а саме земельної ділянки загальною площею 6,9307 га  кадастровий 

номер 1824455100:01:014:0033  розташованої за адресою вул. Адреса Олевськ, 

Житомирська обл. на три земельні ділянки: 

1.1 загальною площею  3,79 га  

1.2 загальною площею 3,0607 га 

1.3 загальною площею 0,08 га. 

2. ТОВ «ОЛЕВСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД» звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок комунальної власності, а саме: земельної ділянки 

загальною площею 0,7313 га  кадастровий номер 1824455100:02:004:0026  

розташованої за адресою: Адреса, м.Олевськ, Житомирська обл. та земельної 

ділянки загальною площею 0,1245 га  кадастровий номер 

1824455100:02:004:0007  розташованої за адресою: Адреса м.Олевськ, 

Житомирська обл.  в одну земельну ділянку загальною площею 0,8558 га, без 

зміни цільового призначення за адресою: Адреса  м. Олевськ. 

4. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 



5.Виготовлення документації із землеустрою є комерційним ризиком 

замовника. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                         
                                                          УКРАЇНА 



ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1079 

ХХIХ сесія                       VІІ скликання  

 

від 18.04.2019 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

яка перебуває в приватній власності                                                                              

з метою зміни цільового призначення 

        Розглянувши заяву Особи,  проживає за адресою: вул Адреса Кишин,  

Олевського району, Житомирської області, надані документи, керуючись ст. 12, 

20, 95, 96,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, Закону України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності громадянина Особи, загальною площею 0,2500 

га, кадастровий номер 1824484001:11:006:0042, з метою зміни її цільового 

призначення з коду КВЦПЗ 01.03. – для ведення особистого селянського 

господарства на код КВЦПЗ 02.01. – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: Адреса с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської 

обл., виготовлений ПП Андвол. 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 Міський голова                                                                           О.В. Омельчук 

                                                                                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 



ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 1080 

ХХХІХ сесія        VІІ скликання 

 

від  18.04.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

    Розглянувши заяви громадян:  

- Особи, проживає за адресою Адреса, с. Озеряни, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса, с. Соснівка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса с. Бацеве, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса  с. Калинівка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: Адреса м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: Адреса, с. Перга, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: Адреса м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.;  

- Особа, проживає за адресою: Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл. про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 

116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА:  



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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

КВЦПЗ) із земель житлової забудови.            

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

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

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Додаток 

до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 18.04.2019 року №  1080  «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 



громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, м.’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговуванн

я житлового 

будинку, 

господарських   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 

2 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 

3 Особа Адреса Адреса 0,0800 0,0800 

4 Особа Адреса Адреса 0,0800 0,0800 

5 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 

6 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 

7 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 

8 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 

9 Особа Адреса Адреса 0,1000 0,1000 

10 Особа Адреса Адреса 0,0900 0,0900 

11 Особа Адреса Адреса 0,0750 0,0750 

12 Особа Адреса Адреса 0,1000 0,1000 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
  

УКРАЇНА 

                                           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 1081 

 

ХХХІХ сесія        VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року  

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  та для ведення 

особистого селянського господарства 

 

         Розглянувши заяви громадян:  

-Особи, проживає за адресою: вул Адреса с. Млинок, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Жубровичі, Олевського р-

ну, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Тепениця, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Кишин, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.;   

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Тепениця, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: пров. Адреса с. Замисловичі, Олевського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул Адреса, с. Тепениця, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Зубковичі, Олевського р-

ну, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса, с. Жубровичі, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Жубровичі, Олевського р-

ну, Житомирської обл.; 



- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської 

обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської 

обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Зубковичі, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, смт. Черняхів, Житомирської 

обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Андріївка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Андріївка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: І пров. Адреса, м. Олевськ, Житомирської 

обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Тепениця, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства,  на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

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

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

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 
Додаток 



до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 18.04.2019 року  № 1081   «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  та для 

ведення особистого селянського господарства» 

 

 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

безоплатно у власність,земельної ділянки для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку 

господарських 

будівель    і 

споруд га 

Для ведення 

особистого 

селянського  

господарства,     

га 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824484404:03:001:0022 

2 Особа Адреса Адреса 0,4164 0,2500 0,1664 1824481601:05:010:0134 

1824481601:05:010:0133 

3 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824487201:09:001:0101 

4 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824484001:11:008:0021 

5 Особа Адреса Адреса 0,0262 0,0262 - 1824455100:01:006:0057 

6 Особа Адреса Адреса 0,0881 0,0881 - 1824455100:01:025:0064 

7 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824487201:09:001:0102 

8 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824482401:04:001:0039 

9 Особа Адреса Адреса 0,4042 0,2500 0,1542 1824487201:09:004:0022 

1824487201:09:004:0023 

10 Особа Адреса Адреса 0,2200 0,2200 - 1824483201:05:003:0029 

11 Особа Адреса Адреса 0,7541 0,2500 0,5041 1824481601:05:006:0110 

1824481601:05:006:0109 

12 Особа Адреса Адреса 0,7500 0,2500 0,5000 1824481601:05:002:0082 

1824481601:05:002:0081 

13 Особа Адреса Адреса 0,0700 0,0700 - 1824455100:01:014:0035 

14 Особа Адреса Адреса 0,0595 0,0595 - 1824455100:01:014:0064 

15 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824483201:05:003:0031 

16 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824484001:11:010:0035 

17 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824486802:03:002:0015 

18 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - 1824486802:03:002:0017 

19 Особа Адреса Адреса 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:003:0034 

20 Особа Адреса Адреса 0,2133 0,2133 - 1824487201:09:003:0059 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 



                                            

    
УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 1082 

 

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 будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка), для ведення особистого  

селянського господарства та для ведення  

індивідуального садівництва 

 

Розглянувши заяви: 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Озеряни, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Бацеве, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.;  

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: Адреса, с. Перга, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Копище, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Рудня-Хочинська, Олевського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особи, проживає за адресою: вул. Адреса с. Крощине, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального садівництва, керуючись ст.ст. 



12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 

25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

 

4. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова          О.В. Омельчук    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 

до рішення ХХХІХ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 18.04.2019 №1082 «Про надання 



дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для ведення особистого 

селянського господарства та індивідуального 

садівництва»  

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

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

селянського господарства та індивідуального садівництва. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

м.’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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа Адреса Адреса 0,7500 - - 0,7500 

2 Особа Адреса Адреса 0,7000 - - 0,7000 

3 Особа Адреса Адреса 0,2000 - - 0,2000 

4 Особа Адреса Адреса 0,0700 - 0,0700 - 

5 Особа Адреса Адреса 0,6010 - - 0,6010 

6 Особа Адреса Адреса 0,4000 - - 0,4000 

7 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - - 

8 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - - 

9 Особа Адреса Адреса 0,1000 0,1000 - - 

10 Особа Адреса Адреса 0,1200 - 0,1200 - 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

                                                                                                           
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1083 

 

ХХХІХ сесія             VІІ скликання 

 

від 18.04.2019 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва індивідуальних  

гаражів 



 

Розглянувши заяви громадян:  

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса с. Тепениця, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса с. Юрове, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.;  

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса,  м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Замисловичі, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса кв.8, м. Олевськ, Житомирської 

обл.; 

- Особа, проживає за адресою: пров. Адреса, с. Замисловичі, Олевського р-

ну, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Лопатичі, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Лопатичі, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса., 4, м. Львів; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Кишин, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса с. Копище, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Кам’янка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса с. Андріївка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Корощине, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Корощине, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Майдан-Копищенський, 

Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, кв.8, с. Варварівка, Олевського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Зубковичі, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул.  Адреса смт. Черняхів, Житомирської 

обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Жубровичі, олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- Особа, проживає за адресою: вул. Адреса, м. Олевськ, Житомирської обл. 

про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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



особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів,  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу 

України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

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

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та 

для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

право власності на земельну ділянку. 

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

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 
                                                               Додаток 

до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 18.04.2019 року №1083   «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 

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

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

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

м.’я, по 

батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

Для 

індивідуального  

садівництва,     

га 

Для ведене 

собисто ос 

селянського 

господ 

арства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних 

гаражів, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 



арства і споруд,  

га 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 

1 Особа Адреса Адреса 0,1841 0,1841 - - - 1824487201:09:006:0012 

2 Особа Адреса Адреса 0,2000 0,2000 - - - 1824488001:04:005:0039 

3 Особа Адреса Адреса 0,1200 - 0,1200 - - 1824455100:01:001:0099 

4 Особа Адреса Адреса 0,0432 - 0,0432 - - 1824455100:01:032:0140 

5 Особа Адреса Адреса 0,8934 - - 0,8934 - 1824482401:04:001:0038 

6 Особа Адреса Адреса 0,0097 - - - 0,0097 1824455100:01:039:0032 

7 Особа Адреса Адреса 0,3437 - - 0,3437 - 1824482401:04:001:0037 

8 Особа Адреса Адреса 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:017:0133 

9 Особа Адреса Адреса 0,0200 - 0,0200 - - 1824455100:01:017:0134 

10 Особа Адреса Адреса 0,0159 - 0,0159 - - 1824455100:02:008:0040 

11 Особа Адреса Адреса 0,2063 - - 0,2063 - 1824484001:11:005:0022 

12 Особа Адреса Адреса 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0197 

13 Особа Адреса Адреса 0,0550 0,0550 - - - 1824484801:02:002:0075 

14 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:003:0058 

15 Особа Адреса Адреса 0,1054 - - 0,1054 - 1824486802:03:002:0016 

16 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - - - 1824486203:11:005:0045 

17 Особа Адреса Адреса 0,2900 - - 0,2900 - 1824486203:11:005:0044 

18 Особа Адреса Адреса 0,2500 0,2500 - - - 1824484802:09:003:0018 

19 Особа Адреса Адреса 0,1200 0,1200 - - - 1824486202:05:001:0153 

20 Особа Адреса Адреса 0,2700 - - 0,2700 - 1824483201:05:003:0030 

21 Особа Адреса Адреса 0,2700 - - 0,2700 - 1824484001:11:010:0034 

22 Особа Адреса Адреса 0,0093 - - - 0,0093 1824455100:01:030:0070 

23 Особа Адреса Адреса 0,0100 - - - 0,0100 1824455100:01:008:0029 

 
Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


