
П Р О Е К Т 

Перелік питань на чергове засідання сорок четвертої сесії міської ради. 

  

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської 

ОТГ. 

 

2. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 

3. Про затвердження передавального акту та передачу майна комунальної 

установи «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради в 

оперативне управління та на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради та 

продовження трудових відносин з Казюком Олегом Васильовичем на 

посаді головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 

4. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської  міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік. 
 

5. Про затвердження програми «Репродуктивне здоров’я жіночого 

населення Олевської міської об’єднаної територіальної громади через 

профілактику раку шийки матки» на 2019-2021 роки. 

 

6. Про затвердження програми «Фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради» на 2019-2021 роки. 

 

7. Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 17.01.2018 року № 921 «Про затвердження 

переліку майна, що може бути передане в оренду». 

 

8. Про затвердження звіту оцінки нерухомого майна. 

 

9. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди приміщення 

в нежитловій будівлі Олевського Центру художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді. 

 

10. Про обмеження використання пластикових пакетів та іншої 

пластикової упаковки, штучних квітів, вінків та інших декоративних 

пластикових виробів. 

 

11. Про уточнення назв вулиць, провулків по Олевській ОТГ. 



П Р О Е К Т 

 

12. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову   

оцінку  земельної  ділянки. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки,  з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії та укладання договорів оренди земельних ділянок. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування  будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги з метою передачі її у 

постійне користування. 

16. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності.  

17. Про припинення дії договорів оренди землі.  

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди 

на конкурентних засадах (земельних торгах).  

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

нерозподілених (невитребуваних)земельних часток (паїв), що передаються в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

20. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської 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. 

21. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток 

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

надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в 

натурі земельних ділянок. 

22. 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)  

на  

території Олевської міської ради. 



П Р О Е К Т 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для іншої житлової забудови з метою передачі 

її у постійне користування. 

24. 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). 

25.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. 

26.Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів.  

27.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. 

28.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 

спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

29. Різне. 


