
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ХLVІІІ сесія                     VІІ скликання 

 

        від 19.12.2019 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 27 /список додається/ 

 

Запрошені: заступники міського голови: Ніколайчук О.В., Осипчук Я.М., 

Мельник С.В., керуючий справами виконавчого комітету Русин Ю.Г., 

начальники управлінь та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Позачергову сорок восьму сесію Олевської  міської ради VІІ скликання 

відкрив міський голова Омельчук Олег Васильович 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Тимощук Володимир Петрович          – депутат міської ради 

Торгонська Валенина Василівна                – депутат міської ради 

Вербельчук Руслан Володимирович      – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний позачергової сорок  восьмої сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік  

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

2. Про розподіл додаткової дотації. 



Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

3. Про бюджет Олевської міської об’єднаної  територіальної громади на 

2020 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

5. Про преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлння надбавок 

до посадового окладу міському голові. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

6. Про порядок організації та залучення громадян до громадських робіт на 

2020 рік. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

7. Про організацію харчування учнів пільгових категорій, які проживають у 

ІV  зоні радіоактивного забруднення та встановлення вартості дітодня. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

8. Про затвердження плану роботи Олевської міської ради на І півріччя 2020 

року. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

9. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Дружбівського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

10. Про встановлення оплати за найм соціального житла. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

11. Про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади житлових будинків. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

12. Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки регуляторних 

актів на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. Про внесення доповнень до програми «Фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на 2019-2021 роки». 



Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. Про внесення доповнень до міської «Програми забезпечення хворих на 

цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення на 2018-2019 роки». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. Про внесення змін до програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. Про внесення змін до рішення XL сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 23.05.2019 року № 1092 «Про встановлення  ставок і пільг 

із сплати земельного податку на 2020 рік». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської  міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

18. Про затвердження «Програми з локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» на 2019-2023 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19. Про затвердження «Програми біологічної безпеки та біологічного захисту 

населення Олевської міської об’єднаної територіальної громади» на 2020 

рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. Про затвердження міської «Програми соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської міської ОТГ та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, інших силових структур громади, що брали участь у 

антитерористичній операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 

роки. 



Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

21. Про затвердження «Програми забезпечення громадян Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

22. Про затвердження «Програми компенсаційних виплат та надання пільг 

окремим категоріям громадян Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. Про затвердження «Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради» на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

24. Про затвердження міської «Програми забезпечення хворих на цукровий 

діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення» на 

2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

25. Про надання дозволу Олевській міській раді Житомирської області на 

відкриття рахунків для обслуговування бюджетних коштів у частині 

бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в 

установах банків державного сектору. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

26. Про прийняття майна в комунальну власність Олевської міської ради та 

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

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

27. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на списання 

основних засобів. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



28. Про продовження дії договорів оренди об’єктів нерухомості, шляхом 

укладання додаткових угод 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

29. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

30. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 
 

31. Про припинення дії договору оренди землі. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

32. Про припинення дії договорів оренди землі 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності в натурі (на місцевості) з метою продажу прав оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах), для ведення фермерського 

господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 
 

34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

35. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 



Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

36. Про припинення дії договорів на управління спадщиною. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

37. Про продовження терміну дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

38. Про затвердження звітів проекспертну грошову оцінку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

39. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на 

земельних торгах для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

40. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою отримання 

її в постійне користування. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

42. Про надання дозволу на укладання договорів оренди земельних ділянок.  

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

43. 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). 



Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

44. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

45. Про надання дозволу на розроблення проєктів 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

46. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

47. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

48. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та земельних ділянок. 



Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

50. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний позачергової сорок восьмої сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання  

 

1. /1422. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік  

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

2. /1423. Про розподіл додаткової дотації. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

3. /1424. Про бюджет Олевської міської об’єднаної  територіальної громади 

на 2020 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

4. /1425. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

5. /1426. Про преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлння 

надбавок до посадового окладу міському голові. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

6. /1427. Про порядок організації та залучення громадян до громадських 

робіт на 2020 рік. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

7. /1428. Про організацію харчування учнів пільгових категорій, які 

проживають у ІV  зоні радіоактивного забруднення та встановлення 

вартості дітодня. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

8. /1429. Про затвердження плану роботи Олевської міської ради на І 

півріччя 2020 року. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

9. /1430. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Дружбівського старостинського округу 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 



10. /1431. Про встановлення оплати за найм соціального житла. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

11. /1432. Про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади житлових будинків. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

12. /1434. Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1435. Про внесення доповнень до програми «Фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на 2019-2021 роки». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1436. Про внесення доповнень до міської «Програми забезпечення 

хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення на 2018-2019 роки». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. /1437. Про внесення змін до програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. /1438. Про внесення змін до рішення XL сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 23.05.2019 року № 1092 «Про встановлення  ставок і пільг 

із сплати земельного податку на 2020 рік». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. /1439. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської  міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

18. /1440. Про затвердження «Програми з локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» на 2019-2023 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 



 

19. /1441. Про затвердження «Програми біологічної безпеки та біологічного 

захисту населення Олевської міської об’єднаної територіальної громади» 

на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. /1442. Про затвердження міської «Програми соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операції на територію Олевської міської 

ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, інших силових структур громади, що брали 

участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил» на 2020-

2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

21. /1443. Про затвердження «Програми забезпечення громадян Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади життєво необхідними 

медичними препаратами та виробами медичного призначення» на 2020-

2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

22. /1444. Про затвердження «Програми компенсаційних виплат та надання 

пільг окремим категоріям громадян Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. /1445. Про затвердження «Програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської 

ради» на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

24. /1446. Про затвердження міської «Програми забезпечення хворих на 

цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

25. /1447. Про надання дозволу Олевській міській раді Житомирської області 

на відкриття рахунків для обслуговування бюджетних коштів у частині 

бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в 

установах банків державного сектору. 



Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

26. /1448. Про прийняття майна в комунальну власність Олевської міської 

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

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

27. /1449. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на списання 

основних засобів. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

28. /1450. Про продовження дії договорів оренди об’єктів нерухомості, 

шляхом укладання додаткових угод 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

29. /1451. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

30. /1452. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 
 

31. /1453. Про припинення дії договору оренди землі. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

32. /1454. Про припинення дії договорів оренди землі 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

33. /1455. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності в натурі (на місцевості) з метою продажу прав оренди на 



конкурентних засадах (земельних торгах), для ведення фермерського 

господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 
 

34. /1456. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

35. /1457. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

36. /1458. Про припинення дії договорів на управління спадщиною. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

37. /1459. Про продовження терміну дії технічної документації по 

визначенню нормативної грошової оцінки земель. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

38. /1460. Про затвердження звітів проекспертну грошову оцінку земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

39. /1461. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на 

земельних торгах для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

40. /1462. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 



41. /1463. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою отримання 

її в постійне користування. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

42. /1464. Про надання дозволу на укладання договорів оренди земельних 

ділянок.  

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

43. /1465. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

44. /1466. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

45. /1467. Про надання дозволу на розроблення проєктів 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

46. /1468. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 



47. /1469. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

48. /1470. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

49. /1471. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та земельних ділянок. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік  

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1422 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про розподіл додаткової дотації. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1423 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про бюджет Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1424 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4.  Про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1425 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову: «Відповідно до ст. 59
1
 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 35 Закону України «Про 

запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання «Про 

преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлння надбавок до 

посадового окладу міському голові» порядку денного сесії міської ради у 

мене виникає конфлікт інтересів. 

Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом 

неучасті у голосуванні.  

 

СЛУХАЛИ: 5. Про преміювання, надання матеріальної допомоги і 

встановлння надбавок до посадового окладу міському голові. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1426 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6.  Про порядок організації та залучення громадян до 

громадських робіт на 2020 рік. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1427 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про організацію харчування учнів пільгових категорій, 

які проживають у ІV  зоні радіоактивного забруднення та 

встановлення вартості дітодня. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1428 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8.  Про затвердження плану роботи Олевської міської 

ради на І півріччя 2020 року. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1429 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9.  Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Дружбівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1430 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення оплати за найм соціального житла. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1431 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про зняття з балансу житлового фонду комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

житлових будинків. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1432 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12.  Про внесення доповнень до Плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1434 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13.  Про внесення доповнень до програми «Фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради на 2019-2021 роки». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1435 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення доповнень до міської «Програми 

забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення на 2018-2019 роки». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1436 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека 

№ 32» на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1437  додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до рішення XL сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1092 «Про 

встановлення  ставок і пільг із сплати земельного податку на 2020 

рік». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1438 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Олевської  міської  об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1439 додається/ 
 



СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження «Програми з локалізації та 

ліквідації амброзії полинолистої на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» на 2019-2023 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1440 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження «Програми біологічної безпеки та 

біологічного захисту населення Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1441 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження міської «Програми соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території, районів проведення антитерористичної операції на 

територію Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

інших силових структур громади, що брали участь у 

антитерористичній операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 

роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1442 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження «Програми забезпечення громадян 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади життєво 



необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1443 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження «Програми компенсаційних виплат 

та надання пільг окремим категоріям громадян Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1444 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження «Програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради» на 2020 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1445 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження міської «Програми забезпечення 

хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення» на 2020-2022 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1446 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу Олевській міській раді 

Житомирської області на відкриття рахунків для обслуговування 

бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних 

надходжень бюджетних установ в установах банків державного 

сектору. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1447 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про прийняття майна в комунальну власність 

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

Олевської міської ради  із спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міста району. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1448 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради на списання основних засобів. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1449 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 28. Про продовження дії договорів оренди об’єктів 

нерухомості, шляхом укладання додаткових угод 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1450 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської 

ради. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1451 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1452 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 31. Про припинення дії договору оренди землі. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1453 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про припинення дії договорів оренди землі 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1454 додається/ 

  

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

продажу прав оренди на конкурентних засадах (земельних торгах), 

для ведення фермерського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1455 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі в користування на умовах оренди. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1456 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 35. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі в користування на умовах оренди. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1457 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про припинення дії договорів на управління 

спадщиною. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1458 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про продовження терміну дії технічної документації 

по визначенню нормативної грошової оцінки земель. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1459 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про затвердження звітів проекспертну грошову 

оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1460 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної 

власності на земельних торгах для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1461 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1462 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою отримання її в постійне користування. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1463 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 42.  Про надання дозволу на укладання договорів оренди 

земельних ділянок.  

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1464 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 43. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1465 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1466 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на розроблення проєктів 

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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1467 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1468 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 47. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1469 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1470 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1471 додається/ 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1422 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 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  

рекомендації 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‖, від 18.04.2019 року №1038 „Про внесення 

змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік‖, від 23.05.2019 року №1086 „Про внесення змін до міського 

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

06.06.2019 року №1116 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік‖, від 04.07.2019 року 

№1155 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік‖, від 08.08.2019 року №1187 „Про внесення 

змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік‖, від 10.10.2019 року №1273 „Про внесення змін до міського 

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

07.11.2019 року №1329 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік‖, від 06.12.2019 року 

№1381 „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 294 203 998 гривень, 285 216727 

гривень, 8 987 271 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 293 539 885 

гривень, 284 552 614 гривень, 8 987 271 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 301 703 032 гривень, 253 576 547 

гривень, 48 126 485 гривень замінити,  відповідно, цифрами 301 585 794 

гривень, 254 131 905 гривень, 47 453 889 гривень. 

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

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 30 420 709 гривень згідно 

з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 34 143 093 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 722 384 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, залишку освітньої субвенції – 1 604 380 гривень. 

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

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 38 466 618 гривень. 

(додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 34 143 093   гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 3 

750 000 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      234 375 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО)».           

1.5.  У пункті  6 цифри 15 720 782 гривень   замінити відповідно цифрами 

16 207 236 гривень. 

1.6.  У пункті  22 цифри 11 718 750 гривень   замінити відповідно цифрами 

3 515 625 гривень. 

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 викласти в новій редакції.  

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

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

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1423 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про розподіл  

додаткової дотації 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України,  ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Додаткову дотацію на   здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  в сумі 6 333 000 

грн.  спрямувати   на: 

   - видатки з утримання закладів освіти в сумі 3 898 700  грн. (62%) 

   - видатки з утримання підприємств охорони здоров’я – 2 434 300 грн. (38%) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Якова Осипчука та постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1424 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про міський бюджет Олевської 

міської об’єднаної  територіальної 

громади на 2020 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2020 рік: 

1) Доходи міського бюджету у сумі 262 472 183 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 255 353 483 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 7 118 700 гривень, згідно з  додатком 1 

до рішення. 

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів міському бюджету відповідно 

до додатку 1.1.  

2) Видатки міського бюджету у сумі 268 016 825 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету – 250 390 325 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету – 17 626 500 гривень, згідно з  додатком 

3 до рішення. 

3) Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 4 963 158  гривень, 

напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до 

рішення. 

4)  Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 

10 507 800 гривень (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 4 963 158  гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 8 

750 000 гривень; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 205 358 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО). 

5) Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 

000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом. 

6) Резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 

0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 

пунктом. 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення. 

3.  Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у 

тому числі інші субвенції з міського бюджету місцевим бюджетам у розрізі 

призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення. 

4. Надати право виконавчому комітету міської ради, у разі затвердження 

міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському 

бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків міського 

бюджету, з наступним затвердженням міською радою.           

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 

до рішення. 

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 17 933 681 гривень згідно з додатком 6 

до рішення. 

7. Установити, що до джерел формування загального фонду міського бюджету 

на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64
 
Бюджетного кодексу 

України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу 

України, у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 

Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2020 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 4
1
, 6 частини 1 статті 

69
1
 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України, та частини 2 статті 72 Бюджетного 

кодексу України. 

9.  Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей  69
1
, 101 Бюджетного 

кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 

89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду 

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 

71 Бюджетного кодексу України. 



10. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 

9 060 267 гривень. 

11. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України, захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду 

на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

12. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду 

здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного 

кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

13.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право 

виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 

міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 

фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за 

користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду. 

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цього рішення; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними 

програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 

рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 

фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету; 

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань; 



6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо 

приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених 

асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши 

при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо 

утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та 

здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на 

премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в 

межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 

кошторисах;  

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного 

виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення 

в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків 

за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;  

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 

плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної 

плати;  

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників 

бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими 

складовими заробітної плати в річному вимірі;  

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 

детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування 

(та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та 

вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також 

тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися 

кошти з міського бюджету; 

 12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо 

внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх 

дії. 

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію 

регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються міською 

радою. 

16. Установити, що рішеннями міського голови, виконавчого органу ради 

можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) 

та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, 

визначеного у рішеннях міської ради. 

17. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 

розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і 

надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи 



резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення 

обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо 

за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною 

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

економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу 

України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

19. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною. 

20. Дане рішення підлягає оприлюдненню в газеті «Зорі над Убортю» 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

21. 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                                                                             Олег  Омельчук 

  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1425 

XLVIII сесія        VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст.26 Закону 

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

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної 

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

ради   VІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК   



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1426 

XLVIII сесія        VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про преміювання, надання  

матеріальної допомоги і 

встановлення надбавок до 

посадового окладу міському 

голові 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 

року № 268  «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 

органів», керуючись ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

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

Україні», а також керуючись Положенням про преміювання праці виконавчого 

апарату міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА :  

1. Встановити міському голові з 01 січня 2020 року надбавку за виконання 

особливо важливої роботи в розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи та вислугу років. 

 

2. Встановити з 01 січня 2020 року надбавку за безпосередню участь у 

розробці проєктів нормативно-правових актів та здійснення їх аналізу у розмірі 

50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування та вислугу років. 

 

3. Виплату надбавки здійснювати в межах встановленого фонду оплати 

праці для працівників міської ради в межах фінансових можливостей. 

 

4.  Преміювати міського голову з 01 січня 2020 року, відповідно до його 

особистого вкладу в загальні результати роботи в розмірі 110 % до посадового 

окладу. 

 

5. При виході в чергову відпустку надавати матеріальну допомогу на 

оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. 



6. Щорічно надавати міському голові матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань, виходячи з наявного фонду оплати праці, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1427 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про порядок організації та залучення 

громадян до громадських робіт на 2020 рік 

 

 У зв'язку необхідністю організації та залучення громадян до громадських 

робіт на 2020 рік, керуючись ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», 

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

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити види робіт, які можуть застосовуватись під час організації 

громадських робіт у 2020 році та мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку міської ради відповідно до 

додатку. 

2. Фінансування організації громадських робіт, у разі залучення зареєстрованих 

безробітних, здійснювати за рахунок міської ради в сумі 80000,00 (вісімдесят 

тисяч) грн. 

3. Уповноважити міського голову Олега Омельчука укласти з Олевським 

районним центром зайнятості договір про організацію громадських робіт та їх 

фінансування та укласти з особами, які беруть участь у громадських роботах, 

строкові трудові договори у письмовій формі із занесенням запису до трудової 

книжки відповідно до Кодексу законів про працю в Україні. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Вірі 

Дорош) своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату праці безробітних, 

залучених до участі у громадських роботах. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Олександра Ніколайчука. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



  Додаток 

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 19.12.2019 р. №1427 

«Про порядок організації та залучення 

громадян до громадських робіт на 2020 рік» 

 

 

ВИДИ РОБІТ 

які можуть застосовуватись під час організації оплачуваних громадських 

робіт та мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам 

та соціальному розвитку міської ради 

 

1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

2. Впорядкування, благоустрій, озеленення території міської ради. 

3. Благоустрій кладовища. 

4. Впорядкування братських могил, пам’ятників, цвинтарів місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни та інших пам’яток культурної спадщини. 

5. Виконання робіт по догляду за криницями загального користування. 

6. Впорядкування придорожніх смуг. 

7. Надання послуг із догляду, обслуговування, соціально-медичного 

патронажу осіб з інвалідністю та людей похилого віку. 

8. Супровід осіб з інвалідністю по зору. 

9. Роботи на об’єктах соціальної сфери. 

10.  Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту тощо.  

 

Секретар ради  В.О. Шейко



                                                                      

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1428 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про організацію харчування учнів 

пільгових категорій, які проживають  

у ІV  зоні радіоактивного забруднення  

та встановлення вартості дітодня 

 

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», на виконання спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки  

України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», постанови 

Міністерства охорони здоров’я України та Державного санітарного лікаря 

України від 02.03.2004 № 28 «Про заходи щодо забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 

міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити вартість дітодня з 01 січня 2020 року в розмірі 25,00 грн. 

2. Здійснювати харчування учнів: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів та дітей учасників бойових дій, у загальноосвітніх 

навчальних закладах, розміщених у населених пунктах, що віднесені до ІV 

категорії забруднення від аварії на ЧАЕС, за кошти місцевого бюджету, 

передбачених в кошторисі відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради.  

3. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради: 

1) організувати харчування учнів у всіх навчальних закладах; 

2) при організації харчування учнів у навчальних закладах забезпечити: 

- суворе дотримання технологічних та санітарно-гігієнічних вимог до 

організації харчування дітей; 

- забезпечення епідеміологічного благополуччя; 

- дотримання бюджетно-фінансової дисципліни при організації 

харчування дітей; 

- сприяння залученню позабюджетних коштів та поліпшенню якості 

шкільного харчування. 



3) забезпечити постійний контроль за організацією гарячого харчування 

учнів, зокрема учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів,  дітей учасників АТО, дітей воїнів-афганців; 

4) організувати роботу по створенню умов для харчування учнів, які 

відвідують групи продовженого дня; 

5) удосконалити у навчальних закладах інформаційно-просвітницьку 

роботу серед батьків з питань правильної організації повноцінного та якісного 

харчування дитини в школі, як одного з основних критеріїв гармонійного 

фізичного розвитку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

гуманітарних питань та соціальної політики Якова Осипчука та постійну 

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

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1429 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження плану роботи  

Олевської міської ради на І півріччя 2020 року 

 

 

 Відповідно до п. 7 ст. 26, п. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на І півріччя 2020 року, 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Віталія 

Шейка та  голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК

     

  



         Додаток 

до рішення № 1429  від 19.12.2020 р. 
«Про затвердження плану роботи Олевської 

міської ради на І півріччя 2020року» 

ПЛАН 

роботи Олевської міської ради на І півріччя 2020 року 
 

Перелік питань Виконавець Термін 

виконання 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Про затвердження плану соціально-

економічного розвитку Олевської міської ради 

на 2020 рік. 

Горпиніч К.О..- начальник 

фінансового відділу 

січень 

Звіт про виконання бюджету Олевської 

міської ради за 2019 рік 

Горпиніч К.О..- начальник 

фінансового відділу 

лютий 

Про внесення змін у бюджет Олевської 

міської ради на 2020 рік. 

Горпиніч К.О..- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Про розгляд земельних питань  Білинець Н.І.-начальник 

земельного відділу 

постійно 

Про здачу в оренду приміщень Олевської 

міської ради 

Ковальчук О.Б.-начальник 

відділу економіки 

січень-

липень 

Про співфінансування Олевської міської ради 

з програмами Житомирської обласної ради 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Про надання матеріальної допомоги жителям 

Олевської міської ОТГ 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Про співфінансування у капітальному ремонті 

доріг Олевської міської ОТГ 

Горпиніч К.О..- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Затвердження генеральних планів Олевської 

міської ради 

Пятницький В.Б. лютий 

червень 

Про затвердження плану роботи міської ради 

на ІІ півріччя. 

Шейко В.О.-секретар ради, Червень 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 Вивчення та підготовка питань, винесених на 

розгляд постійних комісій 

Голови постійних комісій постійно 

 Вивчення та підготовка питань, винесених на 

розгляд чергової сесії міської ради 

Голови постійних комісій постійно 

Розгляд питань, передбачених планами 

роботи комісій 

Голови постійних комісій постійно 

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 

Проведення індивідуальної роботи з 

депутатами міської ради щодо здійснення їх 

депутатських повноважень. 

Шейко В.О.-секретар ради, постійно 

Надання  допомоги депутатам в проведенні їх 

діяльності на виборчих округах 

Шейко В.О.-секретар ради, постійно 

Надання допомоги депутатам в проведенні 

заходів по благоустрою території міста.  

Шейко В.О.-секретар ради, постійно 

Розгляд запитів депутатів міської ради. Шейко В.О.-секретар ради, Постійно 

Розгляд звернень громадян до депутатів 

міської ради. 

Шейко В.О.-секретар ради, Постійно 



ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕПУТАТІВ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ , ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ, СЕКТОРАМИ,  ВІДДІЛАМИ ТА 

УПРАВЛІННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА НАДАННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 Надання депутатам міської ради методичної 

та практичної допомоги по питанню 

організації зустрічей депутатів з виборцями та 

у проведенні звітів.    

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Брати участь у підготовці і проведенні 

засідань постійних комісій, згідно окремих 

планів. 

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Брати участь у засіданні виконавчого комітету Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

Брати участь у засіданнях міських 

громадських організацій. 

Шейко В.О.-секретар ради Постійно 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

Участь в організації та проведенні заходів у 

зв’язку з відзначенням: 

 День вшанування пам'яті героїв 

Небесної сотні 

 День українського козацтва 

 Міжнародного дня 8-Березня ( 8 

березня) 

 Дня Чорнобильської трагедії (26 

квітня); 

 День пам'яті та примирення (8 травня); 

 Дня Перемоги (9 травня); 

 Дня міста Олевськ 

 Фестивалю «Зорі над Убортю» 

 Міжнародного Дня захисту дітей (1 

червня); 

 Дня молоді; 

 Дня Конституції (28 червня); 

 Великодня; 

 Дня матері; 

 Дня випускника та інших; 

 Дня села. 

  

 

 

Секретар ради  Віталій Шейко   



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1430 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Дружбівського старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області   

 

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, частини 3 статті 13 Закону 

України ―Про місцеве самоврядування в Україніˮ, керуючись статтею 23 

Положення ―Про громадські слуханняˮ, затвердженого рішенням Олевської 

міської ради VII-го скликання від 16.11.2017 №333 та враховуючи протокол 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Дружбівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 12.12.2019, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Дружбівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в смт. Дружба, що складається з селищ 

міського типу Дружба та Діброва від 12.12.2019 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Дружбівського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 12.12.2019 оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Віталія Шейка. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1431 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про встановлення оплати 

за найм соціального житла 

 

Розглянувши заяву особи з числа дітей-сиріт Козловець Катерини 

Олександрівни, розрахунок оплати за соціальне житло, що знаходиться по 

вул.Партизанська,29  в с. Лопатичі Олевського району Житомирської області, 

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

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити пільгу на оплату за найм соціального житла мешканці 

житлового будинку №29 по вул. Партизанська в с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської області, особі з числа дітей-сиріт Козловець Катерині 

Олександрівні 1998 р. н., в розмірі 90% розрахункової вартості. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова  Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1432 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про зняття з балансу житлового 

фонду комунальної власності  

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади житлових будинків 

 

У зв’язку з приватизацією громадянами житлових будинків, що 

відносилися до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади керуючись Житловим кодексом Української РСР, ст. 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Зняти з балансу житлового фонду  комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади житлові будинки за належними адресами: 

- вул.Ареф’єва,3, м.Олевськ Житомирська область, балансова вартість 32976,82 

(тридцять дві тисячі дев’ятсот сімдесят шість) гривень 82 копійки, загальною 

площею 54,9 кв.м.; 

- вул.Московська,66, м.Олевськ Житомирська область, балансова вартість 

42986,96 (сорок дві тисячі дев’ятсот вісімдесят шість) гривень 96 копійок, 

загальною площею 38,7 кв.м.; 

- пров. Лісний,5,м.Олевськ Житомирська область, балансова вартість  199050,91 

(сто дев’яносто дев’ять тисяч п’ятдесят) гривень 91 копійка, загальною площею 

339,6 кв.м; 

- вул.Центральна,17, с.Озеряни Олевський район Житомирська область, 

балансова вартість 162850.00 (сто шістдесят дві тисячі вісімсот п’ятдесят) 

гривень, загальною площею 55.1 кв.м. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

Міський голова   Олег ОМЕЛЬЧУК



                                                                

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1434 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про внесення доповнень до Плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів на 2020 рік 

 

З метою недопущення прийняття економічно-недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання 

господарських відносин на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до ст. 7, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Плану діяльності з підготовки регуляторних актів на 

2020 рік, затвердженого рішенням XХХVІІІ сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 14.03.2019 року №996 «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік», доповнивши його 

підпунктом 6, згідно з додатком. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1434  

«Про внесення доповнень до Плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів на 2020 рік» 

 

 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Визначення 

виду проєкту 

регуляторног

о акту 

Назва проєкту 

регуляторного 

акту 

Ціль прийняття 

регуляторного 

акту  

Строк 

підготовк

и 

проєктів 

регулятор

них актів  

Найменуванн

я розділів та 

підрозділів 

відповідальн

их за 

розроблення 

проєктів 

регуляторних 

актів  

6 

Рішення сесії 

Олевської 

міської ради 

«Про 

затвердження 

Положення про 

громадський 

бюджет (бюджет 

участі) Олевської 

міської об'єднаної 

територіальної 

громади на 2020 

рік» 

Реалізація проєкту 

«Громадський 

бюджет (бюджет 

участі)» в 

Олевській міській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді в 2020 

році. 

І півріччя 

2020 року 

Управління та 

відділи 

Олевської 

міської ради 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Віталій Шейко   



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1435 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про внесення доповнень до програми «Фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської ради на 2019-2021 роки» 

 

Розглянувши лист головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради» Казюка 

Олега Васильовича, з метою забезпечення стабільного функціонування 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, поліпшення його матеріально-технічної бази та 

створення належних умов для розвитку вторинної медичної допомоги, 

покращення ефективності медичного обслуговування населення громади, 

забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, 

оплати поточних видатків та обов’язкових податків, на виконання ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до програми «Фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на 2019-2021 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням 

XLIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 05.09.2019 року №1240 

«Про затвердження програми «Фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради» на 2019-2021 роки», доповнивши таблицю «План заходів 

програми «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради на 2019 - 2021 роки» 

підпунктами, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1435 

«Про внесення доповнень по програми «Фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської ради на 2019-2021 роки» 

 

План заходів програми «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Олевська центральна 

лікарня" Олевської міської ради на 2019 - 2021 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

11 

Проведення медичних 

оглядів 

військовослужбовців 

Оплата витрат, пов’язаних з проведенням 

медичних оглядів осіб, призваних на військову 

службу та службу за контрактом у Збройних 

Силах України 

2019-2021рр. 
Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

12 

Видача сертифікатів про 

проходження 

періодичного 

наркологічного догляду 

та медичної довідки про 

проходження 

психіатричних оглядів 

Оплата послуг, пов’язаних з видачею 

сертифіката про проходження періодичного 

наркологічного огляду та медичної довідки 

про проходження обов’язкових попереднього 

та періодичного психіатричних оглядів 

особами, які є кандидатами про проходження 

військової служби за контрактом у Збройних 

Силах України 

2019-2021рр. 
Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

13 
Утримання непрофільних 

дітей 

Оплата витрат, пов’язаних з утриманням 

непрофільних дітей, а саме дітей, які 

позбавлені батьківської опіки та знаходяться в 

стаціонарі лікарні до відправлення в дитячі 

спец заклади області 

2019-2021рр. 
Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

 

Секретар ради                                                                                                                                                       Віталій Шейко



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1436 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про внесення доповнень до міської «Програми забезпечення 

хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення на 2018-2019 роки» 

 

Розглянувши колективне звернення матерів дітей, хворих на цукровий 

діабет 1 типу (інсулінозалежні) та педагогічного колективу Олевської гімназії, 

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

ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року №73 «Питання 

реалізації пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін 

на препарати інсуліну», а також враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до міської «Програми забезпечення хворих на цукровий 

діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 2018-2019 

роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням XХХIV сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 06.12.2018 року №853 «Про затвердження міської 

«Програми забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення на 2018-2019 роки», доповнивши розділ 7 

«Завдання та заходи по лікуванню та обстеженню хворих на цукровий діабет на 

2018-2019 роки» Програми підпунктом, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1436 

«Про внесення доповнень до міської «Програми забезпечення 

хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення на 2018-2019 роки»» 

 

Розділ 7. Завдання та заходи по лікуванню та обстеженню хворих на цукровий діабет на 2018-2019 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Найменування заходу на 

регіональному рівні, 

виконавці, строк 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання завдань, 

тис. грн. 

У тому числі за роками 

Усього За роками 2018 2019 

 Забезпечення 

хворих на 

цукровий діабет 

життєво 

необхідними 

медичними 

пристроями 

(розхідниками, 

матеріалами) 

Придбання та 

обслуговування 

медичних 

пристроїв: помп та 

моніторингових 

систем для 

вимірювання 

рівню цукру в 

крові 

- - Забезпечення хворих 

на цукровий діабет 

медичними 

пристроями для 

контролю рівню 

цукру в крові для 

того, щоб не 

допустити 

погіршення 

самопочуття та 

подальших 

ускладнень 

Олевська 

міська рада  

- Міський, 

обласний та 

державний 

бюджети, а 

також інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством  

Обсяг 

фінансування 

визначається в 

межах фінансових 

можливостей 

 

  

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                   Віталій Шейко 
 

 

 

 



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1437 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про внесення змін до програми підтримки  

комунального підприємства «Олевська центральна  

районна аптека № 32» на 2019 рік 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

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

Україні» та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської ради 

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

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до програми підтримки комунального підприємства «Олевська 

центральна районна аптека № 32» на 2019 рік (далі – Програма), затвердженої 

рішенням ХLII сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 04.07.2019 року 

№ 1153 «Про затвердження програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік», змінивши у тексті 

рішення назву комунального підприємства з комунальне підприємство 

«Олевська центральна районна аптека № 32» на комунальне підприємство 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1438 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про внесення змін до рішення XL сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1092 «Про встановлення  

ставок і пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» 

 

Відповідно до ст.ст. 269-271,273-274,277,281-287,289 Податкового Кодексу 

України, керуючись ч.1 ст. 59, п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділами XII, XIV Податкового кодексу України 

та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення XL сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

23.05.2019 року № 1092 «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного 

податку на 2020 рік» (далі – Рішення), а саме: викласти підпункт «Землі 

лісогосподарського призначення» таблиці «Ставки земельного податку на 

земельні ділянки, які перебувають у власності», затвердженої додатком 2 

Рішення, у новій редакції, згідно додатку. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК   



 Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1438 

«Про внесення змін до рішення XL сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 

1092 «Про встановлення ставок і пільг із сплати 

земельного податку на 2020 рік» 

 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку 

(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 

за земельні 

ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні 

ділянки за межами 

населених 

пунктів, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

Д
л
я
 ю

р
и

д
и

ч
н

и
х

 

о
сі

б
 

Д
л
я
 ф

із
и

ч
н

и
х
 о

сі
б

 

Д
л
я
 ю

р
и

д
и

ч
н

и
х

  

о
сі

б
 

Д
л
я
 ф

із
и

ч
н

и
х
 о

сі
б

 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 
Для ведення лісового господарства і пов’язаних з 

ним послуг 
0,010 0,010 0,010 0,010 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,010 0,010 0,010 0,010 

09.03 
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження 

та використання земель природно-заповідного 
фонду 

0,010 0,010 0,010 0,010 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Віталій Шейко   



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1439 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року   

 

Про внесення змін та доповнень до Програми економічного  

і соціального розвитку Олевської  міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік  
 

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

відповідно до рішення XXXVII сесії Олевської міської  ради VII скликання від 

14.02.2019 року №949 «Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та 

враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Олевської  

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої  рішенням 

XXXVII сесії Олевської міської  ради VII скликання від 14.02.2019 року №949 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

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

1.1. викласти пункт 33 розділу 3 «Житлово-комунальне господарство та 

впровадження житлової політики» таблиці «Основні напрямки та заходи 

розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх 

реалізації у 2019 році» в наступній редакції «Виготовлення проектно-

кошторисної документації «Реконструкція незавершеної будівництвом 

нежитлової будівлі під фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном по вул. 40 

років Перемоги в м. Олевськ Житомирської області». 

2. Внести доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської  міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої   

рішенням XXXVII сесії Олевської міської  ради VII скликання від 14.02.2019 

року №949 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

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



2.1. доповнити розділ 1 «Об’єкти реконструкції, капітального 

будівництва» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської  міської 

об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2019 році» 

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік пунктом 116 «Будівництво 

мультифункціонального спортивного майданчика для заняття ігровими видами 

спорту по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ, Житомирської області» на суму 

2299,204 тис. грн., в тому числі: державний бюджет – 877,800 тис. грн., міський 

бюджет – 1421,404 тис. грн.; 

2.2. доповнити розділ 7 «Поліпшення  матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» таблиці «Основні напрямки та заходи 

розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх 

реалізації у 2019 році» Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: 

-  пунктом 126 «Виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція незавершеного будівництвом дошкільного 

навчального закладу по вул. Національного визволення, 32 в с. 

Майдан, Олевського району, Житомирської області» на суму 100 тис. 

грн.; 

- пунктом 127 «Капітальний ремонт Будинку культури с. Копище» на 

суму 120 тис. грн. з міського бюджету. 

2.3. Доповнити розділ 5 «Земельні питання» таблиці «Основні напрямки 

та заходи розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної громади та 

шляхи їх реалізації у 2019 році» Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік пунктом 13 

«Оплата послуг по оренді земельної ділянки» на загальну суму 60 тис. грн. з 

міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О. В. 

 

 

Міський  голова                                          Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1440 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження «Програми з локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої на території Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади» на 2019-2023 роки 

 

Розглянувши лист т.в.о. голови Олевської районної державної 

адміністрації Леоніда Котвицького, з метою створення сприятливого і 

комфортного життєвого простору для населення, впровадження комплексу 

ефективних заходів по виявленню та ліквідації вогнищ розповсюдження 

наявних карантинних організмів на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про  благоустрій населених 

пунктів», «Про карантин рослин», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної  комісії  

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

економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2023 

роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерині Горпиніч) 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова                                                                     Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1440 «Про 

затвердження «Програми з локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-

2023 роки» 

 

 

 

 

 

«ПРОГРАМА 

з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території          

Олевської міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2023 роки  



ПАСПОРТ 

«Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території 

Олевської  міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2023 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми - Управління фітосанітарної безпеки 

Головного Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

2. Розробник Програми  - відділ економічного розвитку, транспорту, 

ткризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради, 

фінансовий відділ Олевської міської ради; 

3. Співрозробник Програми -   Управління фітосанітарної безпеки 

Головного Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

4. Термін реалізації Програми - 2019-2023 роки; 

5. Етапи фінансування Програми – щорічно, при наявності фінансових 

ресурсів в міському бюджеті; 

6. Очікувані результати виконання Програми - недопущення засміченості 

амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення джерел  

розповсюдження його насіння на прилеглих територіях; 

7. Контроль за виконання Програми - виконавчий комітет Олевської 

міської ради, постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку. 

І. Обгрунтування Програми 

Серед великої кількості бур’янів амброзія полинолиста приносить великі втрати в 

сільському господарстві,  при цьому являючись злісним карантинним бур’яном. Рослини 

амброзії виробляють величезну кількість насіння та пилку. Квітковий пилок амброзії є дуже 

небезпечним і шкідливим для людини і при  вдиханні з повітрям викликає алергічне 

захворювання - амброзійний  поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого 

алергічного риніту, кон’юктивіту, бронхіальної астми, мігрені, кропивниці та 

супроводжується значним знесиленням організму. Лікування алергії, спричиненої пилком 

амброзії, тривале і важке. 

Негативний вплив на довкілля значно посилюється при її проникненні на 

необроблювані землі з порушеним трав’янистим покровом. За відсутності, у більшості 

випадків, у складі рослинності таких земель конкурентоздатних щодо амброзії рослин, 

виникають найкращі умови росту і розвитку  карантинного бур’яну, кількість сходів якого 

може дорівнювати декільком тисячам на квадратному метрі, рослини спроможні 

накопичувати за вегетативний період до 10 тон/га фітомаси.  

Несвоєчасність вжиття заходів з локалізації вогнищ амброзії полинолистої  призводить 

до  поступового розширення площ цього бур’яну. 

1.1. Нормативно-правове забезпечення 
Нормативно-правовою основою для розробки даної Програми є Закони України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про  благоустрій населених пунктів», «Про карантин 

рослин», «Про  державний контроль за використанням та охороною земель», «Про  охорону 

земель», які визначають правові, економічні та соціальні основи організації здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель і спрямовані на їх раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля. 



1.2 Стан засміченості 

За результатами обстежень сільськогосподарських угідь, необроблених земель, узбіч 

доріг, прилеглої до житлових будинків та інших будівель території в населених пунктах, в 

парках, біля канав та річок, відмічено, що на території Олевської міської ОТГ виявлені 

поодинокі вогнища амброзії полинолистої. Зокрема, її виявлено на узбіччі автодороги Київ - 

Ковель на дільниці дороги 237-246 км (в районі с. Кам’янка) на загальній площі 0,01 га. 

ІІ . Фінансове забезпечення Програми. 

На підставі обстеження стану території Олевської міської ОТГ та розрахункового 

прогнозу потреби в коштах на проведення заходів по боротьбі з амброзією полинолистою, 

знезараженню підлягає 0,01 га площі, зараженої карантинним організмом (станом на  

20.02.2019 року). 

  Для здійснення високоефективних заходів боротьби з бур’янами, визначення потреб в 

гербіцидах та їх ефективного застосування, необхідна інформація про засміченість територій. 

Тому, з настанням вегетативного періоду, спеціалістами ГУ Держпродспоживслужби  в 

Житомирській області щорічно проводять обстеження  місць вирогідного зростання амброзії 

полинолистої. Зокрема, це береги річок, канав, парки, необроблені землі  узбіччя доріг, а 

також прилегла територія до житлових масивів та інших будівель. 

Попередження занесення і поширення амброзії значно легше, ніж проведення 

подальших заходів  боротьби з нею після масової появи. 

У системі заходів боротьби з амброзією полинолистою важливого значення набувають 

екологічно безпечні механічні заходи-скошування і виривання рослин амброзії. Щоб знизити 

здатність амброзії до відростання  її слід скошувати якомога нижче і в ранніх стадіях росту і 

розвитку. При відростанні рослин скошування необхідно повторити. Досить ефективним є 

пізнє, після настання фази бутонізації, але до цвітіння, скошування амброзії.   Виривання 

рослин амброзії більш ефективне  ніж скошування, але його застосовують при наявності 

незначної кількості цього буряну. Цей спосіб застосовують на присадибних ділянках, в 

населених пунктах на прилеглих до житлових та інших будівель територіях, в парках, 

скверах.  

Хімічні методи боротьби з амброзією полинолистою (обприскування гербіцидами) 

застосовують на земельних ділянках  з високою потенційною засміченістю ґрунту насінням  

цього буряну. Тому в нашому  випадку застосування гербіцидів поки що не потрібне 

  До знищення осередків розповсюдження амброзії полинолистої в межах населених 

пунктів необхідно залучати місцеве населення, застосовуючи фінансове стимулювання цього 

заходу . 

  Фінансувати заходи Програми необхідно, виходячи з фактичного обстеження 

територій ураженої амброзією полинолистою та проведення усіх розрахунків для знищення 

амброзії, поліпшення родючості сільськогосподарських угідь. 

ІІІ. Основні положення Програми 

3.1.  Загальні положення 

3.1.1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському 

бюджеті на відповідний рік на придбання гербіциду, ранцевих оприскувачів, для знищення 

амброзії полинолистої хімічним методом, ручного та моторизованого інструменту, 

індивідуальних засобів захисту. 

3.2. Умови надання коштів 

3.2.1.  Виділені з міського бюджету кошти спрямовуються на здійснення заходів по 

локалізації та ліквідації амброзії полинолистої. 



3.3. Використання коштів 

3.3.1.  Підставою для здійснення платежів з розрахунків розпорядника коштів та 

одержувачів коштів є платіжні доручення та інші підтверджуючі документи, зокрема акти 

приймання-здавання виконаних робіт. 

3.3.2. Бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку, відповідно до 

чинного законодавства. 

3.3.3. Складання та  подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється за формою та у порядку, встановленому чинним законодавством України.  

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати: 

- недопущення засміченості амброзією полинолистою додаткових площ; 

- зменшення джерел розповсюдження її насіння на прилеглі території. 

V. Інформативна робота на території громади 

Проводити інформативну роботу через засоби масової інформації з установами, 

організаціями, підприємствами усіх форм власності та приватними особами про необхідність  

боротьби з амброзією полинолистою. 

Повідомляти вказаних учасників про початок реалізації Програми, про необхідність 

виконання заходів Програми та дотримання термінів виконання. 

 

 

 

Секретар ради Віталій Шейко 

    

  

 

  



Додаток 1 

                                                                                                       до «Програми з локалізації та ліквідації амброзієї    

                                                                                                       полинолистої на території Олевської міської ОТГ на 2019-2023 роки 

 

Перелік 

заходів, напрями діяльності , обсяги та джерела фінансування Програми 
 

№ 

з/п 

Перелік  заходів 

Програми 

Строк 

виконанн

я 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість) тис .грн, в тому числі: 
Очікувальний 

результат 

2
0
1
9
 

р
 

2
0
2
0
 

р
 

2
0
2
1
 

р
 

2
0
2
2
 

р
 

2
0
2
3
 

р
 

разом 

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

1. 

Проведення 

постійного 

моніторингу щодо 

поширення амброзії 

полинолистої 

2019-2022 

Управління та відділи Олевської 

міської ради, ГУ 

Держпродспоживслужби, філія 

Олевського райавтодору ДЛ 

Житомирського ОАД 

Не потребує 

фінансування 
- - - - - - 

Створення карти 

засміченості 

амброзією території 

Олевської міської ОТГ 

2. 

Проведення 

агітаційно-

роз’яснювальної 

роботи щодо 

небезпеки амброзії 

полинолистої для 

організму людини 

та навколишнього 

середовища 

2019-2023 

Засоби масової інформації, ГУ 

Держпродспжив-служби в 

Житомирській області 

Не потребує 

фінансування 
- - - - - - 

Зниження ризику 

негативного впливу 

амброзії  на організм 

людини 

3. 
Скошування 

(дворазове) 
2019-2023 

Управління та відділи Олевської 

міської ради, підприємства АПК, 

комунальне підприємство, філія 

Олевського  райавтодору 

Місцевий 

бюджет 
2 2 2 2 2 10 - 

4. 

Забезпечення 

ручним та 

моторизованим 

інструментом, 

індивідуальних 

2019-2023 
Управління та відділи Олевської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21 

Підвищення рівня 

готовності управлінь 

та відділів Олевської 

міської ради до 

виконання заходів із 



засобів захисту 

(захисним одягом 

та матеріалами) 

для виконання 

заходів, 

спрямованих на  

ліквідацію амброзії 

полинолистої 

знищенням амброзії 

полинолистої та її 

поширення 

5. 

Придбання 

гербіцидів для 

знищення вогнищ 

амброзії 

полинолистої 

 

2019-2023 
Управління та відділи Олевської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 
1 1 1 1 1 5 

Знищення вогнищ 

амброзії 

 
Всього по 

Програмі: 
   7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 36  

   
 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                           В. Шейко 

   

 

 

 

 



Таблиця 1 

                                                                                                       до «Програми з локалізації та ліквідації амброзії    

                                                                                                       полинолистої на території Олевської міської ОТГ 

на 2019-2023 роки 

 

Огляд розповсюдження амброзії полинолистої на 

території Олевської міської ОТГ 

№ 

з/п 

Назва 

населеного 

пункту 

Олевської 

міської 

ОТГ 

Заселеність  Площа заселення, га 

Міст і 

населених 

пунктів 

Присади

бних 

ділянок 

Інші 

землі 

Міст і 

населених 

пунктів 

Присади

бних 

ділянок 

Інші 

землі 
Всього 

1. 

Узбіччя 

дільниця 

автодороги 

КиЇв –

Ковель біля 

с.Камянка 

- - 0,01 - - 0,01 0,01 

         

 Разом: - - 0,01 - - 0,01 0,01 

 

 

Секретар ради                                                                                            В. Шейко



                                                                                                                                           Таблиця 2 

                                                                                                       до «Програми з локалізації та ліквідації амброзії    

                                                                                                       полинолистої на території Олевської міської ОТГ 

на 2019-2023 роки 

 

Щорічний розрахунковий прогноз 

потреби в коштах на придбання гербіцидів для проведення 

боротьби з амброзією полинолистою на 2019-2023 роки 

 

№ з/п 

Назва населеного 

пункту Олевської 

міської ОТГ 

Площа 

поширення 

амброзії 

полинолистої, 

га 

Потреба 

гербіцидів, л 

Потреба 

коштів 

на придбання 

гербіцидів для 

внесення,  

грн. 

Всього 

1 

Узбіччя дільниці 

автодороги КиЇв –

Ковель біля 

с.Камянка 

0,01 0,06 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

Норма витрати гербіциду (Раундап Марс) 6,4 л/га, при вартості однієї літри - 370 грн. з ПДВ. 

             

Секретар ради                                                                                            В. Шейко



                                                                                                                                                                                                                                          

Таблиця 3 

                                                                                                       до «Програми з локалізації та ліквідації амброзії    

                                                                                                       полинолистої на території Олевської міської ОТГ 

на 2019-2023 роки 

  

Розрахунковий прогноз 

потреби в коштах на придбання інструменту для проведення                     

заходів з локалізації та ліквідації амброзієї полинолистої на 2019-2023 роки 

 

Назва матеріалів, інструменту 
Потреба, 

шт. 

Орієнтовна 

ціна, грн. 

Орієнтовна 

вартість, грн. 

Ручний оприскувач 2 700 1400 

Ручний інструмент (ручна коса) 2 400 800 

Моторизований інструмент (мотокоса) 1 3000 3000 

Індивідуальні засоби захисту працівників 

(спецодяг, гумові рукавички та чобітки, 

головний убір, захисні окуляри респіратор) 

2 500 1000 

Всього - - 6200 

 

 

Секретар ради                                                                                            В. Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1441 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження «Програми біологічної безпеки  

та біологічного захисту населення Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік 

 

Розглянувши лист завідувача Олевського міжрайонного відділу 

Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» Фіца Зеновія Романовича, лист 

головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради Казюка Олега Васильовича, з 

метою визначення та послідовної реалізації основних напрямів державної 

політики спрямованих на забезпечення належного рівня захисту населення та 

навколишнього природного середовища Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади від небезпечних біологічних агентів (біозагроз) різного 

походження, запобігання проявам біотероризму, шляхом створення та 

ефективного функціонування системи біологічного безпеки та біологічного 

захисту, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної  комісії  

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

економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму біологічної безпеки та біологічного захисту населення 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік (далі – 

Програма), згідно з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1441 «Про 

затвердження «Програми біологічної безпеки та 

біологічного захисту населення Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік» 

 

 

 

 

 

 

Програма  

біологічної безпеки та біологічного захисту 

населення  

Олевської міської об’єднаної територіальної  

громади на 2020 рік  



МЕТА ПРОГРАМИ 

Питання біобезпеки та біозахисту стоїть гостро для всіх країн, адже розмаїття чинників 

інфекційних захворювань із кожним роком збільшується. 

Схильність збудників вірусних інфекцій до мутації та адаптації стала потужним 

джерелом біологічної загрози у світі. Тому світові організації об'єдналися для спільної 

біологічної діяльності. Наша країна бере активну участь у питаннях біобезпеки та біозахисту. 

Зокрема, МОЗ України працює над:  

- стратегією біологічної безпеки та біологічного захисту та законопроєктом «Про 

систему громадського здоров’я та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя»; 

- проєктом «Впровадження електронної інтегрованої системи спостереження за 

захворюваннями» на об’єктах Міністерства охорони здоров’я України (ЕЛІССЗ)»; 

- продовженням переоснащення лабораторій мікробіологічного профілю, що працюють 

з особливо небезпечними патогенами, відповідно до рівнів біологічної безпеки за 

міжнародними стандартами (BSL); 

- лабораторіями в національній мережі закладів із питань контролю та профілактики 

хвороб, як складовою національної системи біологічної безпеки та біологічного захисту за 

принципом «Єдине здоров’я». 

МОЗ України представило довгострокову стратегію з біологічної безпеки та захисту в 

рамках концепції ―Єдине здоров'я‖ в Україні. Головним фактором успішного виконання цієї 

стратегії стане розробка закону України «Про біологічну безпеку та захист». 

Отож, основною метою даної Програми, яка успішно здійснюється і реалізується 2 

роки поспіль в Олевській міській ОТГ, завдяки небайдужості і державницькому ставленню 

керівництва ОТГ є: збереження здоров’я населення, профілактика виникнення спалахів 

інфекційних захворювань, хвороб неінфекційного ґенезу. Дана Програма є багатовекторною 

і охоплює основні сфери життєдіяльності громади. 

 

І. Загальна характеристика Програми  

1. Ініціатор розроблення Програми  - Олевська міська рада; 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади при розробленні 

Програми: 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

№ 4004-ХІІ від 24.02.1994 року зі змінами від 06.09.2018 року; 

- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» №1602-18 від 22.07.2019 р.(система HACCPз 20.09.2019 р. набрали чинності п.2 

ст.20, ст.21, ч.1 ст.64) 

- Постанова КМУ від 30.03.1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну  

систему моніторингу довкілля»; 

- Рішення Конституційного суду України № 15-РП/98 від 25.11.1998 року «Про заборону 

надавати закладам лікувального спрямування платні послуги»; 

- Постанова КМУ № 559 від 23.05.2001 року «Про затвердження переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 

медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»; 

- Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 року (у редакції наказу МОЗ України № 150 

від 21.02.2013 року) «Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій виробництва та організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням  населення і може привести до поширення інфекційних хвороб»; 



- Постанова Головного санітарного лікаря України№16 від 17.05.2010 року «Про 

попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей»; 

- ДСанПіН «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського 

харчування» № 0139488-01 від 07.11.2001,; 

- ДСанПіН № 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною»; 

- ДСанПіН  «Утримання територій населених місць», наказ МОЗ України № 145 від 

17.03.2011 року; 

- ДБН В.2.5-75:13 «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди»; 

- Наказ МОЗ України № 234 від 24.03.2016 року «Санітарний регламент для дошкільних 

навчальних закладів»; 

3. Розробник Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України». Співрозробник Програми – фінансовий відділ Олевської 

міської ради та комунальне некомерційне підприємство «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради. 

4. Відповідальний виконавець Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», комунальне некомерційне 

підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

5. Учасники Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», комунальне некомерційне підприємство «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, відділи та управління Олевської міської ради. 

6. Період реалізації Програми – з 01.01.2020 року до 01.01.2021 року. 

7. Етапи виконання Програми – згідно розроблених квартальних і помісячних планів. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – державний бюджет, 

обласний бюджет, міський бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – обсяг 

фінансування визначається в межах видатків, визначених Постановою КМУ від 11.05.2003 

року № 662 «Про внесення змін до Постанов КМУ  від 15.10.2002 року № 1544 «Про 

затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» і від 27.08.2003 року № 1351 

«Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і 

надаються за плату установами  та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби». 

10. Основні джерела фінансування Програми – державний бюджет, обласний бюджет, 

міський бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

 

ІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми, термін виконання Програми 

1. Заходи, щодо запобігання виникнення отруєнь, гострих кишкових захворювань в ДНЗ 

громади. 

2. Заходи щодо запобігання виникнення отруєнь, гострих кишкових захворювань серед 

населення, що користуються водою громадських колодязів. 

3. Заходи щодо запобігання виникненню отруєнь нітратами і нітритами, вірусного гепатиту 

А, метгемоглобінемії, гострими кишковими захворюваннями серед дітей та педагогічного 

персоналу в школах ОТГ, що користуються відомчими колодязями. 

4. Заходи щодо запобігання кишкових інфекцій та гельмінтозів серед працівників ДНЗ. 

5. Заходи щодо запобігання поширення кишкових інфекцій  і гельмінтозів серед 

працівників закладів освіти. 



6. Заходи щодо запобігання поширенню кишкових інфекцій і гельмінтозів серед медичних 

працівників громади. 

7. Заходи щодо запобігання виникнення та  поширенню інфекційних захворювань серед 

пацієнтів, які обслуговуються в закладах центру первинної медико-санітарної допомоги. 

8. Заходи щодо запобігання виникнення спалахів та поширенню внутрішньолікарняних 

інфекцій серед відділень та підрозділів лікувального закладів. 

 

Виконання Програми – протягом 2020 року, згідно квартальних та помісячних планів 

здійснення заходів. 

 

ІІІ. Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання Програми дасть можливість не допустити дестабілізації епідеміологічної 

ситуації на території громади, запобігти виникненню та поширенню інфекційних 

захворювань, отруєнь та хвороб неінфекційного ґенезу, як серед населення громади так і в 

організованих колективів, своєчасно виявляти і усувати можливі біозагрози для населення, 

профілактично посилювати санітарно-епідемічне благополуччя, завершення процесу 

гармонізації національного законодавства з біологічної безпеки та біологічного захисту з 

нормами міжнародного права. 

 

ІV. Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми. 

 Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених в 

Державному бюджеті, обласному бюджеті, міському бюджеті, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. Необхідний обсяг фінансування Програми 

визначається щороку, виходячи з конкретних завдань. 

При цьому, слід відмітити той факт, що незважаючи на зміни фінансової кон’юнктури, 

надання послуг і проведення відповідних досліджень Олевським МРВ, буде здійснюватися за 

розцінками діючими на 01.01.2019 року, згідно пункту 9 розділу 1 даної програми 

(Постанова КМУ від 11.05.2003 року № 662 «Про внесення змін до Постанов КМУ від 

15.10.2002 року № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» 

і від 27.08.2003 року № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і 

послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної 

санітарно-епідеміологічної служби». 

 

 

Секретар ради                                                                                            В. Шейко 

 

 

 

 



Додаток  1 

до «Програми біологічної безпеки  

та біологічного захисту населення Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік 

 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми біологічної безпеки та біологічного 

захисту населення 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

№ 

п/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Строк 

виконанн

я 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансуванн

я 

 

2020 рік 

1. 

Заходи, щодо 

запобігання 

виникнення 

отруєнь, гострих 

кишкових 

захворювань в 

ДНЗ громади. 
 

Взяття 

гігієнічних 

змивів, води і 

проб харчових 

продуктів на 

мікробіологічні 

показники, 

відповідність 

термічній 

обробці згідно 

укладеної угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 

1214066,7

7 

Державний 

бюджет 
884239,45 

Міський 

бюджет 
329827,32 

2. 

Заходи щодо 

запобігання 

виникнення 

отруєнь, гострих 

кишкових 

захворювань 

серед населення, 

що 

користуються 

водою з 

громадських 

колодязів. 

Взяття проб 

води на 

хімічний, 

бактеріологічн

ий та 

радіологічний 

аналізи згідно 

укладеної 

угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
142019,0

2 

Державний 

бюджет 
103738,9

6 

Міський 

бюджет 
38280,06 

3. 

Заходи щодо 

запобігання 

виникненню 

отруєнь 

нітратами і 

нітритами, 

вірусного 

гепатиту А, 

метгемоглобінем

ії, гострими 

кишковими 

захворюваннями 

серед дітей та 

педагогічного 

персоналу в 

Взяття проб 

води на 

хімічний, 

бактеріологічн

ий та 

радіологічний 

аналізи згідно 

укладеної 

угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
118602,96 

Державний 

бюджет 
84513,50 

Міський 

бюджет 
34089,46 



школах ОТГ, що 

користуються 

відомчими 

колодязями. 

4. 

Заходи щодо 

запобігання і 

недопущення 

шкідливого 

впливу шуму, 

атмосферного 

забруднення на 

здоров’я 

населення, 

проведення 

радіологічного 

контролю 

полігонів ТПВ. 

Контроль за 

якістю 

атмосферного 

повітря, шуму,  

радіаційного 

забруднення 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
317472,24 

Державний 

бюджет 
215061,84 

Міський 

бюджет 
102410,40 

5. 

Заходи щодо 

запобігання 

кишкових 

інфекцій, 

гельмінтозів та 

дифтерії серед 

працівників 

ДНЗ. 

 

Взяття проб на 

кишкову групу, 

ентеробіоз, 

дифтерію, 

копрологію та 

проведення 

гіг.навчання 

згідно укладеної 

угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
188246,19 

Державний 

бюджет 
135406,95 

Міський 

бюджет 
52839,24 

6. 

Заходи щодо 

запобігання 

кишкових 

інфекцій, 

гельмінтозів та 

дифтеріїсеред 

працівників 

закладів освіти. 

 

Взяття проб на 

кишкову групу, 

ентеробіоз, 

дифтерію, 

копрологію та 

проведення 

гіг.навчання 

згідно укладеної 

угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
609389,92 

Державний 

бюджет 
432632,32 

Міський 

бюджет 
176757,60 

7. 

Заходи щодо 

запобігання 

виникнення та 

поширення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань 

серед медичних 

працівників 

закладів охорони 

здоров’я 

Взяття проб на 

стафілокок, 

ентеробіоз та 

копрологію 

згідно укладеної 

угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
16644,50 

Державний 

бюджет 
11240,32 

Міський 

бюджет 
5404,18 



громади. 

8. 

Заходи щодо 

запобігання 

виникнення та  

поширенню 

інфекційних 

захворювань 

серед пацієнтів, 

які 

обслуговуються 

в закладах 

районного 

центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги. 

Взяття змивів та 

проб на 

виявлення 

збудників 

кишкової 

інфекції, 

стерильність 

згідно укладеної 

угоди. 

Олевський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України», 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

Протягом 

2020 року, 

згідно 

квартальни

х та 

помісячни

х планів 

Загальний 

обсяг 
83844,28 

Державний 

бюджет 
58436,92 

Міський 

бюджет 
25407,36 

 

УСЬОГО ЗА 

ПРОГРАМОЮ: 

Обсяг фінансування, грн.  

Джерело фінансування 2020 рік 

Загальний обсяг 2690285,88 

Державний бюджет 1925270,26 

Міський бюджет 765015,62 
 

 

Секретар ради                                                                                           В.Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1442 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження міської «Програми соціальної підтримки  

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території,  

районів проведення антитерористичної операції на територію  

Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, працівників  

Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 

силових структур громади, що брали участь у антитерористичній  

операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки 

 

На виконання Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року, указу 

президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 

широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській 

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

Україні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» та враховуючи рекомендації постійної комісії питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

розширеного засідання постійних комісій міської ради, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську «Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 

операції на територію Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 

силових структур громади, що брали участь у антитерористичній операції та 

операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки (далі – Програма), згідно з 

додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1442 «Про 

затвердження міської «Програми соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської 

міської ОТГ та військовослужбовців, працівників 

Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, інших силових структур громади, що 

брали участь у антитерористичній операції та 

операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки» 

 

 

 

 

 

Міська «Програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операціїта операції об’єднаних 

сил на територію Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових структур 

громади, що брали участь у антитерористичній операції та 

операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки  



І. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської 

міської ради 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської міської 

ради, Олевський районний військовий 

комісаріат 

4. Виконавець Програми Олевська міська рада, управління та 

відділи Олевської міської ради, 

виконком міської ради, Олевський 

районний військовий комісаріат 

5. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет, обласний бюджет, 

інші джерела, що не заборонені 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми (всього) 

В межах фінансових можливостей 

 у тому числі бюджетних коштів: В межах фінансових можливостей 

 з них: коштів обласного бюджету В межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет, обласний бюджет, 

інші джерела, що не заборонені 

законодавством 

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, не отримують пенсії або отримують їх у 

розмірах, що не перевищують прожиткового мінімуму для працездатних осіб, до того 

ж, працездатні громадяни до моменту працевлаштування не мають матеріальної 

підтримки.  

З початку антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (далі ООС) у 

Донецькій та Луганській областях, близько 50-60 осіб із числа військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, інших силових структур громади є мешканцями Олевської міської ОТГ, які 

у ході виконання службових обов’язків отримали поранення різного ступеня важкості 

та потребують медичної реабілітації. 

Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначені категорії населення 

потребують підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій. 

ІІІ. Мета Програми 

«Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції та ООС на 

територію Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових 



структур району, що брали участь у антитерористичній операції та ООС» на 2020-

2022 роки, розроблено з метою: 

     - надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної операції та ООС грошової допомоги як 

таким, що потрапили у важкі життєві обставини; 

     - забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції та ООС, умовами 

тимчасового проживання в установах, підприємствах, організаціях області, 

харчуванням за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, 

дітей до місця навчання у сільській місцевості;  

- забезпечення проведення лікування та медичної реабілітації, в тому числі 

стоматологічного лікування (хірургічного, терапевтичного) та зубного протезування 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових структур району, що брали участь 

у антитерористичній операції та ООС та членів сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

     - надання військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в 

антитерористичній операції та ООС та членам сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п.1 ст.10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захист» разової грошової допомоги на 

проведення лікування та проходження медичної реабілітації.. 

Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування 

здійснюється, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, на умовах 

співфінансування: 50 відсотків з обласного бюджету, 50 відсотків з міського 

бюджету, згідно з медичним направленням, відповідно до «Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів 

сімей загиблих  учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил» на 

2020-2022 роки. 

Забезпечення пільгового проїзду учасників бойових дій, інвалідів війни та членів 

сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначених згідно з п. 

1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Відшкодування за проживання внутрішньо переміщених осіб здійснювати 

підприємствам, установам та організаціям, що перебувають:  

     - у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст громади; 

-  у комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

Вищезазначеним підприємствам, установам та організаціям проводити 

відшкодування щодо тимчасового проживання протягом шести місяців з моменту 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб 

похилого віку і всіх інших внутрішньо переміщених осіб, що потрапили у важкі 

життєві обставини. 

ІV. Шляхи виконання Програми 

Порядок використання коштів міського бюджету для здійснення соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операції та ООС на територію Олевської міської ОТГ 

та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 



України, Служби безпеки України, інших силових структур району, що брали участь 

у антитерористичній операції та ООС, членів сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на 2020-2022 роки 

затверджує Олевська міська рада. 

V. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити до виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми 

Обсяг ресурсів (всього): В межах фінансових можливостей 

у тому числі: міський бюджет В межах фінансових можливостей 

обласний бюджет В межах фінансових можливостей 

VІ. Очікувані результати 

Реалізація Програми сприятиме: 

- вирішенню соціально-побутових умов, відновленню та попередженню 

порушених внаслідок захворювання або травми різних функцій, в тому числі і 

відновленню жувальної функції, оптимальній реалізації фізичного, психічного і 

соціального потенціалу військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній 

операції та ООС, з метою інтеграції їх в суспільстві, а також наданню допомоги їм, та 

членам сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які 

визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» у досягненні максимальної фізичної, психічної, соціальної, 

професійної та економічної повноцінності.  

- реалізації права на пільговий проїзд учасників бойових дій, інвалідів війни та 

членів сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначених 

згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

- виплата одноразової матеріальної грошової допомоги в розмірі до 10 000,00 

грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) військовослужбовцям рядового, сержантського 

та старшинського складу, які зареєстровані та проживають на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади не менше 1 (одного) року та які уклали 

контракт про проходження військової служби, відповідно до наказу командира 

військової частини про укладання контракту або поданих списків військовим 

комісаром; 

- надання кандидатам на військову службу за контрактом безкоштовної медичної 

довідки про стан здоров’я; 

- затвердити «Список військовослужбовців, які уклали контракт про 

проходження військової служби для виплат одноразової матеріальної допомоги», 

згідно з додатком 1 до Програми. 

Розділ VІІ. Система управління та контролю за ходом 

 виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради та фінансовий відділ Олевської міської ради. 

 

Секретар ради                                                                                            В. Шейко  



 

Додаток 1  

до міської «Програми соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської 

міської ОТГ та військовослужбовців, працівників  

Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, інших силових структур громади, що 

брали участь у антитерористичній операції та 

операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки» 

 

Список військовослужбовців, які уклали контракт про проходження 

військової служби для виплат одноразової матеріальної допомоги 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

військовослужб

овця 

Адреса реєстрації 

військовослужбов

ців 

Наказ 

військової 

частини 

про 

укладання 

контракту 

Серія та 

номер 

паспорта 

одержува

ча 

допомоги 

Ідентифікацій

ний номер 

Номер 

рахунку 

із банку 

       

       

       

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В. Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1443 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження «Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення» на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши лист начальника управління охорони здоров’я Житомирської 

обласної державної адміністрації Миколи Суслика, відповідно до ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення 

громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими 

засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного 

споживання», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади життєво необхідними медичними препаратами та 

виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки (далі – Програма), згідно 

з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

                  до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1443  

«Про затвердження «Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення» на 2020-2022 роки» 

 

«ПРОГРАМА 

забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 

роки 

 

1. Загальні положення 

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Олевська міська рада 

2. Розробник Програми 
Відділ економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності  

3. Співрозробники Програми 

Фінансовий відділ Олевської міської 

ради,  комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, управління та відділи 

Олевської міської ради, виконком міської ради, 

Олевська районна рада, Олевська районна 

державна адміністрація 

5. Учасники Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені 

законодавством 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

Люди з рідкісними хронічними захворюваннями потребують постійного 

високоспеціалізованого коштовного лікування. Виконання Програми дасть змогу 

безоплатно забезпечити хворих, що страждають фенілкетонурією, первинними 



імунодефіцитами, муковісцидозами, хворобою Віллебранда, важкими ювенільними 

захворюваннями лікувальним харчуванням та медикаментами як в стаціонарних, так і 

в амбулаторних умовах. 

Реалізація «Програми забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної 

громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення» на 2020-2022 роки (далі - Програма) розрахована на період 2020–2022 

роки. Програма розроблена у відповідності до рекомендацій управління охорони 

здоров’я Житомирської облдержадміністрації. 

ІІ . Обгрунтування проблеми 

В Олевській міській об’єднаній територіальній громаді проблемою є 

забезпечення дороговартісним життєво необхідним лікуванням хворих, що 

потребують постійного лікування. 

Фенілкетонурія — це спадкове захворювання, одне з найбільш поширених 

спадкових захворювань, зумовлених порушенням обміну незамінної амінокислоти 

фенілаланіну (складової білка). Діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні 

метаболізувати фенілаланін (частина протеїну), який через це накопичується в крові. 

Відсутність своєчасного лікування фенілкетонурії, або ж тривалі перерви у 

вживанні продуктів лікувального харчування призводять до важкого розумового та 

фізичного відставання і є безумовною причиною ранньої дитячої інвалідності. 

Принцип лікування фенілкетонурії - спеціальна дієта, тобто лікувальне 

харчування в амбулаторних умовах. Він полягає в обмеженні надходження в організм 

людини фенілаланіну з їжею. Якщо розпочати дієту з 10 - 20-го дня життя, то це 

запобігає розвитку розумової відсталості. 

Хвороба Віллебранда 

Геморагічна хвороба, яка зумовлена спадковим дефіцитом білка 8 фактору 

згортання крові, це різновид гемофілії. Характеризується кровоточивістю із слизових 

оболонок (носові кровотечі, підшкірні крововилови). Потребують лікування 

кріопреципітатом (фактор VІІІ) у дозі 15 одиниць на кілограм через день, або Імунат 

необхідна кількість на 12 місяців 15 тис. МО (96 флаконів на 12 місяців ціна одного 

флакону приблизно 4100,00 грн.). 

Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) 

Хронічне симптоматичне захворювання сполучної тканини, яке проявляється 

клінічно ураженням суглобів по типу поліартриту. При цьому захворюванні часто 

втрачається працездатність. 

Проводиться лікування гормонотерапія, протизапальними препаратами. 

Потребує лікування препаратом «Хуміра» 40 мг. 1 раз у 2 тижні. Необхідна кількість 

препарату 24 ампул-шприців на 12 місяців (приблизна ціна препарату 28136,25 грн.) 

На даний час у районі на обліку перебувають хворі на фенілкетонурію, 

муковісцидоз, хворобу Віллебранда, ЮРА, яким необхідно отримувати продукти 

лікувального харчування та спеціалізовані медпрепарати. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є: 

- реалізація державної політики щодо забезпечення права людей на життя  

та здоров’я; 

- цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення 

доступною медичною допомогою людей певних нозологій, що потребують 

постійного вживання медикаментозних препаратів при стаціонарному лікуванні та в 



амбулаторних умовах і лікувального харчування замісної дії, покращення якості їх 

життя; 

- забезпечення належного і своєчасного постачання хворих 

нафенілкегонурію, муковісцидоз, хворобу Віллебранда продуктами лікувального 

харчування та спеціалізованими медпрепаратами; 

- підвищення рівня медичної допомоги дітям-інвалідам; 

- зниженння дитячої смертності та інвалідності серед дітей. 

ІV. Завдання Програми 

Головними завданнями Програми визначено:  

- забезпечення доступу громадян Олевської міської ОТГ до спеціалізованої 

медичної допомоги, відповідно до стандартів надання медичної допомоги, 

затверджених Міністерством охорони здоров’я України; 

- забезпечення належного лікування хворих, подовження тривалості та 

покращення якості їх життя, що неодмінно вплине на зниження смертності даного 

контингенту хворих; 

- забезпечити хворих з фенілкетонуріею продуктами лікувального харчування; 

- забезпечення хворих муковісцидозом, хворобою Віллебранда необхідними 

медпрепаратами в стаціонарі і амбулаторно. 

VІ. Фінансове забезпечення 

Фінансування заходів Програми здійснюється, відповідно до законодавства 

України, за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів благодійних 

організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

- забезпечити потребу в медикаментах для життєво замісної терапії, 

лікувальному харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах 

вищезазначених груп хворих; 

- покращення якості життя хворих, досягнення їх гармонійного фізичного 

розвитку, збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації; 

- забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження 

тривалості та покращення якості життя; 

- зниження рівня смертності даної категорії населення. 

 В Олевській міській ОТГ на диспансерному обліку знаходиться 3 хворих на 

фенілкетонурію, які отримують лікувальне харчування;  хвора на муковісцидоз, яка 

отримує ферменти підшлункової залози (Креон), 1 хвора на хворобу Віллебранда, яка 

отримує Імунат, 1 хвора на Ювенільний ревматоїдний артрит, яка отримує препарат 

«Хуміра». 

 

№ 

п/п 
П.І.Б. 

Рік 

народження 
Адреса Діагноз 

1 Трохимець Ярослав Віталійович 2010 с.Жубровичі Фенілкетонурія 

2 Королевич Вероніка Вілоріївна 2011 с.Зубковичі Фенілкетонурія 

3 Ковальчук Ілля Сергійович 2016 с. Стовпинка Фенілкетонурія 

3 Козловець Ілля Сергійович 2016 с.Стовпинка Фенілкетонурія 

4 Ковалевич Тимофій Юрійович 2009 с.Кам΄янка Муковісцидоз 

5 Майгун Володимир Миколайович 2000 с.Кам'янка 
Хвороба  

Віллебранда 

6 Фріауф Наталія Костянтинівна 1999 м.Олевськ, Ювенільний 



вул.Інтернаціо

нальна, 36а, 

кв.9 

ревматоїдний артрит 

 

 

Секретар ради                                                                                            В. Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1444 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження «Програми компенсаційних виплат та  

надання пільг окремим категоріям громадян Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади» на 2020-2022 роки 

 

З метою забезпечення компенсаційних виплат та надання пільг окремим 

категоріям громадян, що проживають на території Олевської міської об’єднаної 

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

самоврядування в Україні», ст. ст. 85, 91 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  міської ради з питань 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму компенсаційних виплат та надання пільг окремим 

категоріям громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади» на 

2020-2022 роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1444 

«Про затвердження «Програми компенсаційних 

виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» на 2020-2022 роки» 

 

 
«ПРОГРАМА 

компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади» 

на 2020-2022 роки 

 
 І. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення Програми: Олевська міська рада. 

2. Розробник Програми: відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевсьокї міської ради, фінансовий відділ 

Олевської міської ради. 

3. Відповідальні виконавці  Програми: Олевська міська рада. 

4. Учасники Програми: Олевська міська рада,  перевізники, які надають послуги з 

перевезення автомобільним та залізничним транспортом на приміських 

маршрутах та рейсах загального користування, ПрАТ Укртелеком, УПСЗН 

Олевської РДА, управління економічного розвитку, інфраструктури, 

містобудування та з питань цивільного захисту Олевської РДА. 

5. Термін реалізації Програми: 2020-2022 роки. 

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

всього: в межах кошторисних призначень. 

7. Основні джерела фінансування Програми: кошти міського бюджету, районної 

ради, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 
ІІ. Загальні положення 

«Програма компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади» на 2020-2022 роки 

(далі – Програма) направлена на здійснення компенсаційних виплат на надання пільг 

з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг та на компенсацію за 

пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян на автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі - Олевська міська ОТГ), а також залізничних приміських 

перевезень. 

Програма розроблена, відповідно до Законів України «Про автомобільний 

транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про 

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Законів 

України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про статус 

та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 



катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України», постановами Кабінету Міністрів України від 

17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування» та від 20 вересня 2005 року №936 «Про затвердження 

Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

 

ІІІ. Мета програми 

Здійснення компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку та інших, 

передбачених чинним законодавством пільг на компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на 2020-2022 роки за рахунок коштів бюджету Олевської 

міської ради, Олевської районної ради, обласного бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Передбачити в  міському бюджеті кошти на здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та фінансування інших, 

передбачених законодавством пільг; 

2. Забезпечити проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним та приміським залізничним транспортом 

загального користування на приміських маршрутах. 

3. Забезпечення безоплатного проїзду один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад автомобільним або залізничним транспортом особам, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1-2 категорії; 

4. Забезпечити проведення компенсаційних виплат за надані пільги з послуг 

зв’язку. 

 

ІV. Обгрунтування необхідності прийняття Програми 

Чинним законодавством України не передбачено видатки у вигляді субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування наданих пільг окремим 

категоріям громадян на послуги зв’язку, компенсації за пільговий проїзд та інших 

пільг. Однак, статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено здійснення 

видатків з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих 

категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян. 

Станом на 1 січня 2019 року в громаді проживають особи з числа пільгових 

категорій населення, що мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, 

а саме: 

1. інваліди війни; 

2. 120 - учасники бойових дій; 

3. члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

4. учасники війни; 

5. особи з інвалідністю; 

6. діти з інвалідністю; 

7. учасники АТО/ООС. 

З 1 червня 2015 року відбулися зміни щодо переліку пільгових категорій 

населення, які мали право на безкоштовний проїзд за раніше діючим законодавством. 



Право на пільговий проїзд втратили особи, які належали до ветеранів праці, дітей 

війни та деяких інших категорій. У зв’язку з тим, що більшість осіб з вказаних 

пільгових категорії є також пенсіонерами за віком (за якими це право збереглось), 

обсяги пільгових перевезень залишилися на тому ж рівні. 

З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та 

удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким органам місцевого 

самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про надання пільг на 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки пільговим 

категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд та на 

пільги з послуг зв’язку через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники та 

організації-надавачі пільг з послуг зв’язку несуть фінансові втрати через відсутність 

компенсаційних виплат. 

Програму передбачається виконувати протягом 2020-2022 років. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування на виконання зазначеної  Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, районного бюджету, обласного бюджету, а також інших 

джерел, не заборонених законодавством, в межах фінансових можливостей. 

 
VI. Організація виконання Програми 

Реалізацію Програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних коштів – 

Олевська міська рада, яка організовує виконання Програми та готує звітність про її 

виконання. 

 
VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

      Реалізація Програми компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

забезпечить організацію пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян на 

приміських автобусних та залізничних приміських маршрутах загального 

користування: 

- Учасникам АТО; 

- Учасникам бойових дій; 

- Дітям-сиротам; 

- Дітям з інвалідністю; 

- Особам з інвалідністю I-II груп 

та відшкодування перевізнику витрат на перевезення окремих пільгових категорій 

громадян, компенсація збитків організації-надавачу пільг з послуг зв’язку, оплата 

компенсації вартості одноразового проїзду особам, які потерпіли внаслідок аварії на 

ЧАЕС І-ІІ категорій. 

 

 

Секретар ради                                                                                    В. Шейко  



Додаток 1 

 до «Програми компенсаційних виплат 

 та надання пільг окремим категоріям громадян  

Олевської міської ОТГ» на 2020-2022 роки 

 

 

Порядок 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі 

Олевської міської ОТГ, а також  приміських залізничних маршрутах 

загального користування на 2020-2022 роки (далі – Порядок) 

 
1. Загальні положення 

      1.1. Порядок відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на автобусних та залізничних маршрутах 

загального користування за рахунок коштів міського бюджету встановлює єдиний 

механізм проведення відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з 

перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному та залізничному 

транспорті приміського сполучення. 

      1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний 

кодекс України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Дія Порядку поширюється на відшкодування 

витрат на перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів міського 

бюджету. 

      1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Олевською міською радою  

витрат перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за 

рахунок коштів міського бюджету. 

      1.4. Загальна сума здійснення компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням 

громадян, які мають право на пільги на автобусних та залізничних маршрутах 

загального користування визначається кошторисними призначеннями на відповідний 

рік за рахунок коштів міського бюджету. 

      1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі Договорів 

про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

Олевської міської ОТГ на автобусних та залізничних маршрутах загального 

користування, укладених між перевізниками і Олевською міською радою, яка є 

головним розпорядником коштів, призначених для компенсаційних виплат за 

пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян (додаток 3). 

Перевізники-отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів міського 

бюджету за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян для укладання 

договору з Олевською міською радою подають наступну інформацію: 

- заяву на укладання Договору; 

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- копію чинного Договору про організацію перевезення пасажирів; 

- копію ліцензії; 

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах; 

- копію схеми маршруту; 

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності); 

- довідку про маршрути, в якій вказується: 

 найменування маршруту; 



 довжина рейсу по кожному маршруту; 

 планова кількість оборотних рейсів по кожному маршруту; 

 задіяні на маршруті марки та кількість автобусів; 

 встановлені тарифи (вартість проїзду). 

1.6. За рахунок коштів міського бюджету не відшкодовуються втрати доходів від 

перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші видатки, 

що фінансуються за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства. 

 
2. Визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

      2.1. Розпорядженням Олевського міського голови затверджується склад робочої 

групи, до якої залучаються представники відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності, управління праці та соціального 

захисту населення Олевської РДА, управління економічного розвитку, 

інфраструктури, містобудування, та з питань цивільного захисту Олевської РДА, 

інших структурних підрозділів міської ради. Робоча група двічі на місяць проводить 

вибірково обстеження на автобусних та залізничних маршрутах загального 

користування пасажиропотоку, про що складаються відповідні акти та визначається 

середня кількість перевезених пільговиків за один оборотний рейс (додаток 4). До 

обстеження можуть залучатися представники громадських організацій, депутати 

міської ради. 

     2.2. Перевізники зобов’язані щомісячно до 10 числа подавати до Олевської міської 

ради реєстр осіб (додаток 1) та розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий 

проїзд (додаток 2), які мають право на пільговий проїзд, відповідно до законів 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 17 лютого 1993р. «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та 

скористались пільговим проїздом. 

     2.3. Керівник підприємства-перевізника несе персональну відповідальність за 

поданий реєстр та розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий проїзд 

особам, які мають право на це, відповідно до чинного законодавства. 

 
3. Порядок розподілу кошторисних призначень та проведення 

відшкодування компенсації 

     3.1. Розподіл кошторисних призначень на відшкодування витрат перевізникам 

здійснюється прямопропорційно до суми поданих розрахунків за кожним 

перевізником окремо. 

     3.2. Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам проводиться на їх 

розрахунковий рахунок, в межах передбачених коштів на зазначену мету. Олевська 

міська рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах 

бюджетних асигнувань. 

      3.3. Станом на 1 число кожного місяця Олевська міська рада та перевізник 

складають акти звіряння у трьох примірниках. 

 
4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов 

      4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих 

категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету та за достовірність поданих 

розрахунків. 



      4.2. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне 

виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку дорожніх 

листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний місяць по 

маршруту, зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок. 

 
5. Порядок розгляду спорів 

     5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Олевською міською радою 

вирішуються шляхом переговорів. 

      5.2. У випадках недосягнення згоди між Олевською міською радою та 

перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    В. Шейко  



 Додаток 1 

 до «Порядку здійснення компенсаційних 

 виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

 громадян на приміських автобусних та залізничних 

 маршрутах загального користування, які не виходять 

 за межі Олевської міської ОТГ»  на 2020-2022 роки 

 

 

Реєстр 
осіб, які мають право на пільговий проїзд відповідно до Законів України «Про основи соціальної 

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

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів 

на транспорті загального користування» та скористались пільговим проїздом 

 

за ___________________ 20___ року 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(пільговика) 

Серія, номер 

посвідчення 

Маршрут 

    

    

 

 

 
Керівник підприємства-перевізника                                ____________________                                 _______________________ 

                                                                                                            (підпис)                                                              (П. І. Б.) 

 

 

 

Головний бухгалтер (виконавець)                                    ____________________                                 _______________________ 

                                                                                                            (підпис)                                                               (П. І. Б.) 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій Шейко  



Додаток 2 

до «Порядку здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі Олевської ОТГ» на 2020-2022 роки 

 

 

Розрахунок 
необхідної суми компенсації за пільговий проїзд особам, які мають право на це право, відповідно до 

Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 

17лютого1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» 

 

На приміських маршрутах Олевської міської ОТГ 

По _________________________ (назва підприємства-перевізника) 

 За ___________________________________ (звітний період, місяць) 

 

Рейс Тариф за 1 

пас/км грн. 

Середня 

дальність 

поїздки, км 

Середня 

вартість 

поїздки 1 

пасажира, 

грн. 

Кількість 

пільговиків 

Сума 

компенсації, 

грн. 

      

      

 

 

 
Керівник підприємства-перевізника                                ____________________                                 _______________________  

                                                                                                            (підпис)                                                              (П. І. Б.) 

 

 

 

Головний бухгалтер (виконавець)                                    ____________________                                 _______________________ 

                                                                                                            (підпис)                                                               (П. І. Б.) 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    В.Шейко  



Додаток 3 

до «Порядку здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі Олевської  міської ОТГ» на 2020-2022 роки 

 

 

ДОГОВІР № 

про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі Олевської міської ОТГ на 2020-2022 

роки 
 

м. Олевськ                                                                      ___ _______________ 20____ року 

    

 

Олевська міська рада Житомирської області, в особі міського голови Омельчука 

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

в Україні», далі – Платник, з однієї сторони та ______________________________, в 

особі __________________________________, який діє на підставі Статуту, далі – 

Перевізник, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Здійснення компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на території Олевської міської ОТГ на приміському автобусному маршруті 

загального користування № _______, назва маршруту ___________________________. 

 

2. Умови оплати 

2.1. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових 

категорій громадян, відповідно до рішення сесії Олевської міської ради, статей 29, 37 

Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 91 Бюджетного Кодексу 

України. 

2.2. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на розрахунковий рахунок Перевізника, згідно з поданими 

перевізником розрахунками, виключно в межах кошторисних призначень на такі цілі, 

протягом 5 (п’яти) робочих днів. 

 

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Обов’язки Перевізника: 

       3.1.1. Забезпечує перевезення пільгових категорій громадян, відповідно до 

Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, який не виходить за межі Олевської міської ОТГ 

       3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій громадян, 

які мають право на пільговий проїзд. 

      3.1.3. Не пізніше 10-го числа кожного місяця, наступного за звітним надає 

Платнику у паперовому та електронному вигляді розрахунок компенсаційних виплат 

за пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян, згідно Додатків 1, 2. 

      3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують 

виконання рейсів на маршрутах. 

3.2. Обов’язки Платника: 



         3.2.1. Здійснює компенсаційні виплати Перевізникові на перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на умовах даного Договору. 

         3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах щомісячних 

кошторисних призначень на вказані цілі. 

3.3. Права Платника: 

         3.3.1. Залучається до складу робочої групи для проведення обстеження 

пасажиропотоку на автобусному маршруті загального користування. 

         3.3.2. Здійснює вибіркову перевірку документального підтвердження щодо 

виконання оборотних рейсів на маршрутах. 

         3.3.3. Бере участь у проведенні перевірки Договору про організацію перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

Олевської міської ОТГ. 

 

4. Відповідальність Сторін 

        4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням 

зобов’язання за цим Договором є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 

       4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо 

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання 

зобов’язання. 

       4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне 

виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

Сторона, для якої стались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 

календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу 

Сторону. 

       4.4. Перевізник несе повну відповідальність за дотримання законодавства щодо 

пільгових перевезень громадян, за достовірність поданих відомостей згідно (п.п. 

3.1.3) Договору. 

       4.5. У випадку підтвердження порушення права осіб на пільговий проїзд, сума, 

визначена перевізником до відшкодування за звітний місяць по маршруту, 

зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок. 

       4.6. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне 

виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку дорожніх 

листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний місяць по 

маршруту, зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок. 

        4.7. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з 

підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, 

попереджає другу сторону не пізніше, як за 10 календарних днів до моменту 

розірвання Договору. 

        4.8. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін або в 

судовому порядку. 

        4.9. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує 

Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в 

порядку, визначеному даним Договором. 

 

 

 



5. Термін дії Договору 

         5.1. Дія Договору поширюється на відносини, що склалися на __ _________ 20__ 

року, згідно п.3. ст.631 ЦК України. Термін дії Договору по _____________, крім 

випадків дострокового його розірвання та у разі припинення дії Договору із 

Замовником про організацію перевезення пасажирів. 

 

6. Інші умови 

         6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з 

обов’язковим складанням письмового документу. 

         6.2. Сторони зобов’язані дотримуватися умов законодавства про захист 

персональних даних. 

         6.3. Сторони зобов’язуються переглянути умови Договору у разі внесення змін 

до чинного законодавства України щодо пільгового перевезення окремих категорій 

громадян. 

         6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами 

чинного законодавства України. 

         6.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, 

листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

 

7. Вирішення спорів 

         7.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за взаємною підвідомчістю та підсудністю такого 

спору. 

          7.2. Даний Договір укладено у двох автентичних примірниках, по одному для 

кожної із Сторін, які мають рівну юридичну силу. 

 

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Платник                                                          Перевізник 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

________________________                            _________________________ 

         

 

 

Секретар ради                                                                                    В. Шейко  



Додаток 4 

до «Порядку здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних та залізничних 

маршрутах загального користування, які не виходять 
за межі Олевської ОТГ»  на 2020-2022 роки 

 

 

А К Т 
обстеження пасажиропотоку на автобусних маршрутах __________ сполучення 

___ ____________ 20__ року __________ 

Нами:1._______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

/посада перевіряючого, П.І.Б./ 

2.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

/посада перевіряючого, П.І.Б./ 

У присутності _______________________________________________________________ 

/посада представника перевізника, П.І.Б./ 

складений даний акт на предмет пільгового пасажиропотоку на маршруті 

№____________________________________________________________________________ 

у режимі _______________________________ 

 

 

Маршрут обслуговує __________________________________________________________ 

 

Обстеження проведено з _____________ до ______________ год. 

В результаті обстеження встановлено, що за _____ оборотних рейсів автобуса марки_______ 

державний номер _______________ перевезено: 

     - пільгових категорій населення - _____________ (чол.) 

     - пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.) 

     - разом - _____________ (чол.) 

 

Кількість перевезених пасажирів за один оборотний рейс складає: 

     - пільгових категорій населення - _____________ (чол.) 

     - пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.) 

     - разом - _____________ (чол.) 

 

 

 

 

Перевіряючі:                        _______________           ______________________ 

                                              _______________           ______________________  

 

 

Представник перевізника    _______________           ______________________ 

 

 

 

Заступник міського голови                                               ___________________ 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1445 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження «Програми підтримки комунального  

підприємства «Олевська центральна аптека № 32»  

Олевської міської ради» на 2020 рік 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

майном, керуючись ст. 26  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 «Програму підтримки комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека № 32» Олевської міської ради» на 2020 рік (далі – 

Програма), згідно з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Олевської 

міської ради (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                              Олег ОМЕЛЬЧУК  



Додаток  

до рішення ХLІІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 19.12.2019 р. № 1445 

«Про затвердження «Програми підтримки комунального  

підприємства «Олевська центральна аптека № 32»  

Олевської міської ради» на 2020 рік» 

 

 

«Програма підтримки 

комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської 

ради» на 2020 рік 
 

1. Загальна характеристика Програми  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Олевська міська рада 

3. Співрозробники Програми  

(у разі наявності) 

Фінансовий відділ Олевської 

міської ради, комунальне 

підприємство «Олевська 

центральна аптека №32» 

Олевської міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, 

комунальне підприємство 

«Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради  

5. Учасники Програми Олевська міська рада, 

комунальне підприємство 

«Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради 

6. Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2020 рік 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових 

можливостей 

 

2. Загальні положення Програми 

Комунальне підприємство «Олевська центральна аптека № 32» Олевської 

міської ради (далі – КП «ОЦА №32» Олевської міської ради) заснована, 



відповідно до Законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

КП «ОЦА №32» Олевської міської ради є юридичною особою, має 

самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку 

із власним найменуванням.  

Майно КП «ОЦА №32» Олевської міської ради складається з основних 

фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних та нематеріальних 

активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі 

аптеки. 

КП «ОЦА №32» Олевської міської ради реалізує свою продукцію та надає 

послуги на договірній основі, крім випадків, що підпадають під відповідне 

регулювання цін та тарифів.  

Самотужки здолати фінансово-матеріальні проблеми КП «ОЦА №32» 

Олевської міської ради не під силу. Тому, зважаючи на важливу роль КП «ОЦА 

№32» Олевської міської ради, яка забезпечує населення громади лікарськими 

засобами, в тому числі безкоштовними ліками, підприємство потребує 

додаткових оборотних коштів та матеріальних ресурсів  для придбання 

основних засобів, ремонту приміщень та зміцнення матеріально-технічної бази.  

3. Мета Програми 

 Метою Програми є: 

-  задоволення потреб населення громади лікарськими засобами, в тому 

числі безкоштовними; 

- збільшення обсягів послуг шляхом закупівлі лікарських засобів, 

обладнання, приведення комп’ютерної техніки до сучасних вимог; 

- збереження та оновлення матеріально-технічної бази КП «ОЦА №32» 

Олевської міської ради; 

- збереження штату підприємства, майна та приміщень; 

- КП «ОЦА №32» Олевської міської ради може займатись іншими 

видами діяльності, не забороненими законодавством України, у тому 

числі за дорученням власника. 

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Подальший розвиток КП «ОЦА №32» Олевської міської ради можливий, 

за умови реалізації комплексу заходів з фінансово-кредитної підтримки, 

інформаційного забезпечення. 

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріально-технічний стан 

КП «ОЦА №32» Олевської міської ради та сприятиме збереженню його майна. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського та 

обласний бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 



  зміцнення та оновлення матеріально-технічного стану КП «ОЦА №32» 

Олевської міської ради; 

  збереження штату підприємства, майна та приміщень. 

  збільшення обсягів медикаментозного забезпечення населення громади, 

закупівлі обладнання, приведення комп’ютерної техніки до сучасних вимог, 

проведення капітального та поточного ремонтів приміщень КП «ОЦА №32» 

Олевської міської ради. 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансів 
Вартість,грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

Закупівля 

матеріалів 

необхідних 

для 

ремонтних 

робіт та 

виготовлення 

проєкту на 

капітальний 

ремонт 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2020 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Покращення 

якості 

обслуговування 

населення 

громади 

 

2. 

Проведення 

поточних та 

капітальних 

ремонтів 

приміщень 

підприємства 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2020 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

Збереження 

приміщень. 

Здача вільних 

приміщень в 

оренду 

3. 

Придбання 

лікарських 

засобів 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2020 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Придбання 

лікарських 

засобів 

4. 

Виплата 

заробітної 

плати 

працівникам 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2020 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Погашення 

заборгованості 

по виплаті 

заробітної 

плати 

працівникам 



 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є КП «ОЦА №32» Олевської 

міської ради. 

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення 

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове 

використання коштів.  

Контроль за виконанням «Програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради» на 

2020 рік здійснює Олевська міська рада. 

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна 

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

економічного розвитку Олевської міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                                       Віталій Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1446 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження міської «Програми забезпечення хворих на  

цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного  

призначення» на 2020-2022 роки 

 

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

Україні», ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року №73 

«Питання реалізації пілотного проєкту щодо запровадження державного 

регулювання цін на препарати інсуліну», а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську «Програму забезпечення хворих на цукровий діабет 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки 

(далі – Програма), згідно з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 19.12.2019 року №1446 «Про 

затвердження міської «Програми забезпечення 

хворих на цукровий діабет лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення» 

на 2020-2022 роки» 

 

 
Міська «Програма забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки» 
 

1. Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

2 Розробник Програми КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

3 Співрозробники Програми Олевська міська рада 

4 Відповідальний виконавець Програми Олевська міська рада, управління 

та відділи Олевської міської ради, 

виконавчий комітет міської ради, 

КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

5 Терміни реалізації Програми 2020-2022 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Державний, міський бюджети та інші 

джерела, не заборонені чиним 

законодавством 

7       Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

8 Коштів місцевого бюджету В межах фінансових можливостей 

9 У тому числі бюджетних коштів:  

 - з них коштів державного бюджету У межах виділених асигнувань 

 - з них коштів міського бюджету У межах фінансових можливостей 

10 Основні джерела фінансування 

Програми 

Бюджетні і небюджетні надходження, 

які не заборонені чинним 

законодавством 

 

2. Загальні положення Програми 

Захворювання на цукровий діабет в останні роки у зв’язку зі стрімким 

зростанням кількості хворих в усьому світі набуває загрозливого масштабу світової 

епідемії. Лише за період з 1990 року  по 2018 рік загальна кількість хворих на 

цукровий діабет збільшилась майже втричі, за даними Міжнародної федерації діабету 

вона досягла рекордної цифри - 366 млн. осіб і за прогнозами експертів у 2030 році 

досягне цифри - 552 млн. осіб.  

В Україні щороку реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет в 

середньому на 9,8 - 11%. 



У зв'язку з недостатнім фінансуванням КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним 

закладам за рахунок субвенції з державного бюджету,  виникла необхідність 

розроблення та затвердження міської «Програми забезпечення хворих на цукровий 

діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки 

(далі – Програма).  

Виконання Програми дасть змогу у повному обсязі забезпечити безкоштовним 

лікуванням хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. 

Розділ 3. Мета Програми 

Метою Програми є своєчасне забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну, зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, зменшення 

ускладнень, збільшення тривалості  та поліпшення якості життя хворих на цукровий 

діабет, шляхом виконання завдань та заходів, згідно з розділом 7. 

Розділ 4. Основні завдання Програми 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити: 

- якісне ведення Реєстру хворих на цукровий діабет, які потребують інсулінотерапії; 

- укладення договору з аптечними закладами, з метою відпуску препаратів інсуліну 

хворим на цукровий діабет за рецептами лікарів; 

- виділення коштів із державного та міського бюджетів для КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради на відшкодування вартості препаратів 

інсуліну аптечним закладам. 

Розділ 5. Очікувані результати реалізації Програми: 

- підвищення ефективності реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я; 

- зниження кількості ускладнень, пов’язаних з інсулінозалежним цукровим діабетом; 

- зниження госпіталізації хворих на інсулінозалежний цукровий діабет; 

- зниження показників інвалідності та смертності від цукрового діабету; 

- підвищення рівня надання медичної допомоги; 

- збільшення тривалості і поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет, 

шляхом своєчасного і безкоштовного їх забезпечення препаратами інсуліну в 

повному обсязі, згідно з потребою. 

Розділ 6. Організація контролю за виконанням Програми 

 Координація та контроль  за виконанням Програми покладається на постійну 

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

економічного розвитку. 

 

 

 



Розділ 7. Завдання та заходи по лікуванню та обстеженню хворих на цукровий діабет на 2018-2019 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення 

показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Найменування заходу на 

регіональному рівні, 

виконавці, строк виконання 

Джерела 

фінансуван

ня 

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для 

виконання завдань, тис. 

грн. 

У тому числі за роками 

Усього За роками 2020 2021 

 

2022 

 

 Покращення рівня 

своєчасного 

виявлення 

захворювання на 

цукровий діабет 

шляхом 

проведення 

постійного 

скринінгу 

Покращення 

діагностування 

захворювання на 

цукровий діабет 

(кількість хворих з 

вперше виявленим 

цукровим діабетом 

на 1000 населення) 

1,2 

1,23 2020-2022  Забезпечення закладів 

охорони здоров’я 

реактивами для визначення 

цукру в крові  

Олевська 

міська рада  

Районні державні адміністрації  

 

Міський 

бюджет 

 

Обсяг фінансування 

визначається в межах 

фінансових 

можливостей 

* * * 

  Забезпечення закладів 

охорони здоров’я 

витратними матеріалами до 

біохімічних аналізаторів 

для визначення рівня 

глюкози в крові 

Олевська 

міська рада 

Забезпечення закладів охорони 

здоров’я витратними 

матеріалами до біохімічних 

аналізаторів для визначення 

рівня глюкози в крові 

 

Міський 

бюджет 

 

Обсяг фінансування 

визначається в межах 

фінансових 

можливостей 

* * * 

Забезпечення проведення 

визначення рівня глюкози в 

крові всім стаціонарним 

хворим та в амбулаторно-

поліклінічних закладах під 

час профілактичних оглядів 

осіб з груп ризику 

захворювання на цукровий 

діабет 

Олевська 

міська рада 

 Забезпечення проведення 

визначення рівня глюкози в 

крові всім стаціонарним 

хворим та в амбулаторно-

поліклінічних закладах під час 

профілактичних оглядів осіб з 

груп ризику захворювання на 

цукровий діабет 

 

Міський 

бюджет 

 

В межах фінансових 

ресурсів на утримання 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

* * * 

Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я та хворих 

на цукровий діабет 

лікарськими 

засобами і 

виробами 

медичного 

призначення 

Підвищення рівня 

компенсації 

цукрового діабету 

хворих, які 

приймають 

препарати інсуліну  

У дорослих Забезпечення хворих на 

цукровий діабет 

препаратами інсуліну 

135 

Олевська 

міська рада 

Забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами 

інсуліну  

 

УОЗ, Міська ОТГ 

 

 

Державний  

бюджет 

 

Міський 

бюджет 

.  

 

 

 

 

 

Обсяг фінансування 

визначається у межах 

фінансових 

можливостей  

* * * 

60 2020-

2022 

У дітей 

75 2020-

2022 

Зменшення 

кількості випадків 

гангрен, 

зумовлених 

0,1 2020-

2022 

Оснащення закладів 

охорони здоров’я 

апаратами для 

ультразвукової обробки 

УОЗ, ОДА, 

Олевська 

міська рада 

Оснащення закладів охорони 

здоров’я апаратами для 

ультразвукової обробки 

нижніх кінцівок і первинної 

Державний 

бюджет 

 * * * 



захворюванням на 

цукровий діабет 

(питома вага 

хворих з 

діабетичною 

гангреною у 

загальній кількості 

хворих на 

цукровий діабет, 

%) 

 

нижніх кінцівок і 

первинної хірургічної 

обробки ран 

хірургічної обробки ран згідно 

з розподілом МОЗ України 

 

УОЗ ОДА,  

Міська ОТГ  

 

 

 

Зменшення 

кількості випадків 

ретинопатії 

важкого ступеня, 

зумовлених 

захворюванням на 

цукровий діабет 

(питома вага 

хворих з важким 

ступенем 

діабетичної 

ретинопатії у 

загальній кількості 

хворих на 

цукровий діабет, 

%) 

- 2020-

2022 

Оснащення кабінетів 

«діабетична ретинопатія» 

УОЗ, ОДА, 

Олевська 

міська рада 

Оснащення кабінетів 

«діабетична ретинопатія» в ЦЛ  

. 

Державний 

бюджет 

 * * * 

Оснащення закладів 

охорони здоров’я 

приладами для постійного 

моніторингу рівня глюкози 

в крові 

УОЗ, ОДА,  

Олевська 

міська рада 

Оснащення закладів охорони 

здоров’я приладами для 

постійного моніторингу рівня 

глюкози в крові 

УОЗ ОДА 

 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

 

Обсяг фінансування 

визначається в межах 

фінансових 

можливостей 

* * * 

Оснащення закладів 

охорони здоров’я 

приладами для 

вимірювання 

глікозильованого 

гемоглобіну та мікро 

альбумінурії і витратними 

матеріалами до них 

УОЗ, ОДА,  

Олевська 

міська рада 

Оснащення закладів охорони 

здоров’я приладами для 

вимірювання глікозильованого 

гемоглобіну витратними 

матеріалами до них 

 

УОЗ ОДА, міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації 

 

 

Держаний 

бюджет 

 * * * 

Міський 

бюджет 

 

У межах фінансових 

ресурсів на утримання 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

* * * 

 Підвищення 

якості санітарно-

просвітницької 

роботи серед 

населення з питань 

запобігання 

розвитку 

захворювання на 

Забезпечення 

належного рівня 

обізнаності 

населення 

стосовно проблем 

виникнення 

захворювання на 

цукровий діабет 

100 2020-

20222 

Розроблення та 

впровадження програм, 

спрямованих на 

підвищення якості 

санітарно-просвітницької 

роботи серед населення з 

питань запобігання 

розвитку захворювання на 

УОЗ ,  

Олевська 

міська рада 

Розроблення та впровадження 

програм, спрямованих на 

підвищення якості санітарно-

просвітницької роботи серед 

населення з питань запобігання 

розвитку захворювання на 

цукровий діабет 

 

  * * * 



цукровий діабет (%) 

2020-2022 

цукровий діабет УОЗ ОДА міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації  

 

   Залучення ЗМІ, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до 

інформування населення з 

питань профілактики, 

діагностики та лікування 

захворювання на цукровий 

діабет 

УОЗ, ОДА,  

Олевська 

міська рада 

Залучення ЗМІ, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення з питань 

профілактики, діагностики та 

лікування захворювання на 

цукровий діабет 

УОЗ ОДА міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації 

 

  * * * 

   Проведення щороку на 

державному та 

регіональному рівні 

Всесвітнього дня боротьби 

із захворюванням на діабет 

(14 листопада) 

УОЗ, ОДА,  

Олевська 

міська рада 

Проведення щороку на 

державному та регіональному 

рівні Всесвітнього дня 

боротьби із захворюванням на 

діабет (14 листопада) 

УОЗ ОДА міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації 

 

  * * * 

 Забезпечення 

хворих на 

цукровий діабет 

життєво 

необхідними 

медичними 

пристроями 

(розхідниками, 

матеріалами) 

Придбання та 

обслуговування 

медичних 

пристроїв: помп та 

моніторингових 

систем для 

вимірювання 

рівню цукру в 

крові 

- - Забезпечення хворих на 

цукровий діабет 

медичними пристроями для 

контролю рівню цукру в 

крові для того, щоб не 

допустити погіршення 

самопочуття та подальших 

ускладнень 

Олевська 

міська рада  

- Міський, 

обласний та 

державний 

бюджети, а 

також інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавст

вом  

Обсяг фінансування 

визначається в межах 

фінансових 

можливостей 

 

   

де * - в межах фінансових можливостей (виділень фінансових асигнувань).  

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                              В. Шейко 

 



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1447 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу Олевській міській раді Житомирської області 

на відкриття рахунків для обслуговування бюджетних коштів у  

частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ  

в установах банків державного сектору 

 

З метою подальшого обслуговування бюджетних коштів у частині 

бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах 

банків державного сектору, керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, 

ст. ст. 16, 26 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. Надати дозвіл Олевській міській раді Житомирської області на відкриття 

рахунків для обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку 

та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного 

сектору. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1448 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про прийняття майна в комунальну  

власність Олевської міської ради та  

на баланс відділу освіти, молоді та спорту  

Олевської міської ради  із спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ, міста району 

 

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України,ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», рішенняХLІV сесії Олевської районної 

ради VІІ скликання від 03.12.2019 року «Про передачу майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міста району» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти майно у комунальну власність Олевської міської ради та на 

баланс відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради для 

подальшого використання Олевським Центром художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді, із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міста району, згідно  з додатком. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради,прийняти на 

баланс вищезазначене майно, балансовою вартістю  2482,00 грн (дві тисячі 

чотириста вісімдесят дві) гривні 00 коп,згідно акту приймання-передачі та 

відповідно до вимог 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 (В. Осипчук). 

 

 

Міський голова                                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



Додаток 

до рішення ХLVIІІ сесії Олевської 

міської ради VII скликання від19.12.2019 

року № 1448 «Про прийняття майна в 

комунальну власність Олевської міської 

ради та на баланс відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради  із 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста району» 

 

 

Перелік 

майна, яке передається в комунальну власність  

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

Олевської міської ради із спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міста району 

 

Рахунок, 

субрахунок 

Матеріальні цінності Інвентарний 

номер 

Фактична наявність, 

кількість 

1016 Крісло 1137023 1 

1016 Крісло 1137035 1 

1016 Крісло 1137037 1 

1016 Крісло 1137041 1 

1113 Стілець 1136069 1 

1113 Стілець 1136077 1 

1113 Стілець 1136108 1 

1113 Стілець 1136116 1 

1113 Стіл письмовий однотумб. 1136001 1 

1113 Стіл письмовий однотумб. 1136001 1 

1113 Карниз 2,5 м 1136015 1 

1113 Занавіска 7 м 1136016 1 

1113 Жалюзі 1137074 1 

1113 Коврова доріжка 2,5 м 1136038 1 

 

 

 

Секретар ради                                                                               Віталій ШЕЙКО  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1449 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня»  

Олевської міської ради на списання основних засобів 

 

Розглянувши лист №307/05-7 від 10.12.2019 року головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Казюка О.В., відповідно до ст. 26 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», керуючись рішенням XXXI сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 06.09.2018 року №749 «Про затвердження Положення 

«Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради на списання основних засобів у 

зв’язку з непридатністю до подальшого використання, згідно з додатком. 

2. Комісії комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, по списанню основних засобів, 

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 (В.Осипчук). 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК



Додаток  

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року №1449 «Про 

надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на списання основних 

засобів» 

 

ПЕРЕЛІК 

основних засобів, що пропонується до списання 
№ 

п/п 

Наймену

вання 

об’єкта 

Рік 

випу

ску 

Номер об’єк та Паспорт Первісн

а 

(переоці

нена) 

вартіст, 

грн. 

Сума 

нарахо

ваного 

зносу, 

грн. 

Баланс

ова 

(залиш

кова) 

вартіст

ь, грн. 

Ліквіда

ційна 

вартість

, грн. 

Інвента

рний 

Заводськи

й 

     

1. Пульсокс

иметр 

ЮТАС-

ОКСИ-

300 

2005 1014701

76 

0.217.0502

5.0006 

ТУУ1924

3165.002 

9019,00 9019 - 9019 

2. Електрок

ардіогра

ф 

ЮКАРД-

200 

2004 1014701

75 

02762 б/н 13935,0

0 

13935,

00 

- 5 325,0

0 

3. Дозатор  

автомат.  

шприцев

ий ОСП-

100 

2007 1014706

58 

Д.101.0702

1.0421 

б/н 6267,00 6267,0

0 

- 6267,00 

4. Реанімаці

йно-

хірургічн

ий набор 

ЮМ-300 

2008 1014706

59 

М.621.070

17.03338 

б/н 25160,0

0 

25160,

00 

- 25160,0

0 

 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1450 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про продовження дії договорів  

оренди об’єктів нерухомості,  

шляхом укладання додаткових угод 

 

 Керуючись ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна»,  рішення XXХVIІІ сесії VII скликання від 14.03.2019 року №1000 

«Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати 

за майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, 

Типового договору про передачу майна міста Олевськ у новій редакції», 

розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Дубицького Миколи 

Миколайовича, заяву директора сільськогосподарського обслуговуючого 

неприбуткового кооперативу «Жубровицький» Швеця Івана Яковича та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити дію Договору оренди нерухомого майна від 30.01.2015 року 

№38 нежитлових будівель. які знаходяться за адресою: вул.Промислова, 81, 

м.Олевськ, Житомирської області, з ФОП Дубицьким Миколою 

Миколайовичем, терміном на 1 рік з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, 

шляхом укладання додаткової угоди. 

2. Продовжити дію Договору оренди нежитлового приміщення від 01.03.2013 

року №14 приміщення в нежитловій будівлі площею 122,3 м
2
, яке 

знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 15, с.Жубровичі, Олевського р-ну, 

Житомирської області з сільськогосподарським обслуговуючим 

неприбутковим кооперативом «Жубровицький» (СО(н)К «Жубровицький») 

на термін 2 роки 11 місяців, з 01.01.2020 року по 01.12.2023 ріку,  шляхом 

укладання додаткової угоди. 



3. Уповноважити міського голову Олега Омельчука від імені Олевської 

міської ради підписати зазначені додаткові угоди про передачу в оренду 

нерухомого майна. 

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 (В.Осипчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК



                                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1451 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви: 

- ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», код ЄДРПОУ: 41370944, 

зареєстрованого за адресою: вул. Гагаріна,80, с.Лопатичі, Олевський район, 

Житомирська область; 

- ТОВ  «АКРІС-ГРУП», код ЄДРПОУ: 41838145, зареєстрованої за адресою: 

вул. Ованеса Туманяна,15-А, офіс 641-А, м.Київ; 

- ТОВ  «ОЛЕВСЬК АГРО», зареєстрованої за адресою: вул.Набережна,39, 

с.Кам’янка, Олевський р-н,  Житомирська область та з метою виправлення 

технічних помилок у рішенні ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 10.10.2019 року № 1309 «Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки колективної власності для 

ведення особистого селянського господарства з метою передачі в 

користування на умовах оренди», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 

118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного 

кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 

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 рішення та додаток до рішення ХL сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1105 «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 ТОВ «АГРОУСПІХ-1», а 

саме: 

- у пункті 2. слова «ТОВ «АГРОУСПІХ-1»» змінити на слова та цифри «ТОВ 

«АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», код ЄДРПОУ: 41370944», 

- у заголовку додатку до рішення (ПЕРЕЛІК нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв), що передаються в оренду ТОВ 

«АГРОУСПІХ-1» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Олевської міської ради (в адміністративних межах 



колишньої Стовпинської сільської ради Житомирської області) слова «ТОВ 

«АГРОУСПІХ-1»» змінити на слова «ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»». 

2. Внести зміни у рішення та додаток до рішення ХLV сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 10.10.2019 року № 1308 «Про прийняття до 

управління Олевської міської ради не переоформлених земельних часток 

(паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської 

міської ради та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення», а саме: 

- у пункті 1  та додатку до рішення цифри «254,8612» змінити на цифри 

«319,092»; 

- у додаток до рішення додати пункти «264- 329», а саме: 

№ п/п 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 
Площа ПІП 

264 1824481600:06:000:0182 1,2476 ***** 

265 
1824481600:06:000:0192 

1,1782 
***** 

266 
1824481600:06:000:0197 

1,1782 
***** 

267 
1824481600:06:000:0196 

1,1781 
***** 

268 
1824481600:06:000:0156 

1,1780 
***** 

269 
1824481600:06:000:0129 

1,1781 
***** 

270 
1824481600:06:000:0257 

0,5300 
***** 

271 
1824481600:06:000:0102 

1,2237 
***** 

272 
1824481600:06:000:0081 

1,1559 
***** 

273 
1824481600:06:000:0089 

0,5300 
***** 

274 
1824481600:06:000:0035 

0,5300 
***** 

275 
1824481600:06:000:0045 

1,4877 
***** 

276 
1824481600:06:000:0048 

1,3279 
***** 

277 
1824481600:02:000:0049 0,6933 

***** 

278 
1824481600:02:000:0055 0,6932 

***** 

279 
1824481600:02:000:0069 1,2149 

***** 

280 
1824481600:02:000:0081 1,3713 

***** 

281 
1824481600:02:000:0078 1,1564 

***** 

282 
1824481600:02:000:0148 1,2499 

***** 

283 
1824481600:02:000:0162 0,6007 

***** 



284 
1824481600:02:000:0211 1,7486 

***** 

285 
1824481600:02:000:0255 1,2117 

***** 

286 
1824481600:02:000:0256 1,1804 

***** 

287 
1824481600:03:000:0108 0,5751 

***** 

288 
1824481600:03:000:0130 0,6616 

***** 

289 
1824481600:03:000:0082 0,5356 

***** 

290 
1824481600:03:000:0085 0,5669 

***** 

291 
1824481600:03:000:0087 0,6007 

***** 

292 
1824481600:03:000:0097 0,6036 

***** 

293 
1824481600:03:000:0144 1,1780 

***** 

294 
1824481600:04:000:0122 1,0068 

***** 

295 
1824481600:04:000:0091 0,6271 

***** 

296 
1824481600:04:000:0090 0,7385 

***** 

297 
1824481600:04:000:0062 0,5481 

***** 

298 
1824481600:04:000:0183 1,1340 

***** 

299 
1824481600:04:000:0162 1,5052 

***** 

300 
1824481600:04:000:0199 1,2283 

***** 

301 
1824481600:04:000:0230 1,1060 

***** 

302 
1824481600:04:000:0356 0,7853 

***** 

303 
1824481600:04:000:0347 0,7057 

***** 

304 
1824481600:04:000:0350 0,7949 

***** 

305 
1824481600:04:000:0341 0,5873 

***** 

306 
1824481600:04:000:0337 0,7302 

***** 

307 
1824481600:04:000:0296 1,4440 

***** 

308 
1824481600:04:000:0679 0,9466 

***** 

309 
1824481600:04:000:0681 1,2411 

***** 

310 
1824481600:04:000:0666 1,6144 

***** 

311 
1824481600:04:000:0315 2,6807 

***** 



312 
1824481600:04:000:0322 1,0834 

***** 

313 
1824481600:04:000:0282 1,4153 

***** 

314 
1824481600:04:000:0649 0,4338 

***** 

315 
1824481600:04:000:0654 1,3459 

***** 

316 
1824481600:04:000:0642 0,4786 

***** 

317 
1824481600:04:000:0630 0,4916 

***** 

318 
1824481600:04:000:0605 0,7150 

***** 

319 
1824481600:07:000:0041 

0,8240 
***** 

320 
1824481600:07:000:0043 

0,8822 
***** 

321 
1824481600:07:000:0045 

0,8822 
***** 

322 
1824481600:07:000:0083 

0,8821 
***** 

323 
1824481600:07:000:0056 

0,8820 
***** 

324 
1824481600:07:000:0114 

0,8995 
***** 

325 
1824481600:07:000:0177 

0,6930 
***** 

326 
1824481600:07:000:0217 

0,5322 
***** 

327 
1824481600:07:000:0225 

0,6541 
***** 

328 
1824481600:07:000:0257 

0,7684 
***** 

329 
1824481600:07:000:0298 

1,1780 
***** 

ВСЬОГО:                                                                319,092   

3. Внести зміни у рішення ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.03.2019 року № 1018 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)», а саме: 

- у пунктах 1., 2.,3., слова «ТОВ «Лугинська зернова компанія»» змінити на 

слова «ТОВ «Олевськ Агро»», 

- у пункті 1. цифри «220,0» після слів «загальною площею» змінити на цифри 

«293,7033». 

4.Внести  зміни у рішення ХLV  сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 10.10.2019 року № 1309 «Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства з метою передачі в 

користування на умовах оренди», а саме: у пункті 1 цифри «0,6415» після 

слів «орієнтовною площею» змінити на цифри «0,7148». 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин охорони природи та 

надзвичайних ситуацій  

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1452 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

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 

 

Розглянувши заяви громадян, розглянувши рішення ХLVІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 року № 1346 «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», керуючись пунктами 9,16,17 Розділу 10 

Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 26,55 Закону 

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

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)» 126м., 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 «Хочинське» 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 «Майдан» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Олевське» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

5.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до 

додаткового списку. 

6. Звернутись з клопотанням до Олевської РДА щодо припинення дії 

договорів оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:13:000:0585; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0887; 

- кадастровий номер1824485600:08:000:0218; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0825; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0888. 

7. Припинити дію договорів оренди землі від 01 жовтня 2019 року 

укладених Олевською міською радою з ТОВ «Лугинська зернова компанія», 

код ЄДРПОУ 41519813, стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824482400:05:000:0512, загальною площею 0,9121 га; 

- кадастровий номер 1824482400:05:000:0505, загальною площею 0,4825 га; 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Замисловицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

8. Виділити ****** в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 0, 9505 га, 

кадастровий номер1824484000:13:000:0585. 

9. Виділити Тимощук Олександру Володимировичу в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,0375 га, кадастровий 

номер1824484000:08:000:0887. 

10. Виділити *****в натурі  земельну ділянку (пасовща) площею 1, 4865 га, 

кадастровий номер1824485600:08:000:0218. 

11. Виділити *****в натурі  земельну ділянку (рілля)площею 1, 0376 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0825. 



12. Виділити *****в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3946 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9121 га, 

кадастровий номер1824482400:05:000:0512; земельна ділянка (сіножаті) 

площею 0,4825 га, кадастровий номер1824482400:05:000:0505. 

13. Виділити ***** в натурі  земельну ділянку (рілля)площею 1, 0496 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0888. 

14. Виділити *****в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,124 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,6156 га, 

кадастровий номер1824484800:00:001:0394; земельна ділянка (рілля) площею 

0,3158 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0480; земельна ділянка 

(пасовище) площею 0,1926 га, кадастровий номер1824484800:00:004:0254. 

15.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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 Додаток 

 до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

 VІІ скликання від 19.12.2019 року №  1452 

«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 та виділення в натурі земельних   

  ділянок» 

 
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,129м.’

я по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ***** Рілля-43, 

кормові 

угіддя – 

305 

 

 

Начальник управління земельних відносин           Наталія 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,129м.’

я по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ***** Рілля-409, 

кормові 

угіддя – 

161 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ***** Рілля-684, 

кормові 

угіддя – 

718 

3. ***** ***** ***** ***** ****

* 
***** ***** Рілля-518, 

кормові 

угіддя – 

160 

4. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ***** Рілля-685, 

кормові 

угіддя – 

719 



***** ***** ***** ***** ****

* 
***** 

 

 

Начальник управління земельних відносин          Наталія  Біленець 

 
Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім’я по 
батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ***** ***** ***** ***** ****

* 
***** ***** Рілля-410, 

кормові 

угіддя – 

293 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 
***** ***** Рілля-21, 

кормові 

угіддя – 7 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин    Наталія Біленець 

 
Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ***** Рілля-401, 

кормові 

угіддя – 

223 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин            Наталія Біленець  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1453 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про припинення дії 

договору оренди землі 

 

Розглянувши заяву ПРАТ«АВІАС ПЛЮС», ЄДРПОУ 25010005, 

зареєстрованого за адресою: вул.Європейська,30, оф.70, м.Дніпро про 

припинення дії договору оренди землі, керуючись п.п.8., 34, 36 договору 

оренди землі, 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 земельної ділянки від 05 листопада 2003 
року укладеного між Олевською міською радою та ЗАКРИТИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАС Плюс»,стосовно земельної 

ділянки загальною площею 0,2554 га, кадастровий номер 

1824455100:03:000:0081, яка розташована за адресою: вулиця Свято-

Миколаївська, 148, м. Олевськ Житомирської області, за згодою сторін. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1454 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяви *****про припинення дії договору оренди землі, 

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

місцеве самоврядування в Україні», рішенням І сесії Олевської міської ради 

VІІ 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» та 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 05 березня 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ПРИВАТНИМ (ПРИВАТНО-

ОРЕНДНИМ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ІСКРА»,стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 

1824485300:05:000:0509, загальною площею 1,0492 га, розташованої на 

території Олевської міської ради в адміністративних межах колишньої 

Лопатицької сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

2.Припинити дію договору оренди землі від 21.01.2012 року укладеного   

Зольнянською сільською радою з ФОП Тартишевою Наталією 

В’ячеславівною  стосовно земельної ділянки, кадастровий 

номер1824482801:03:014:0001, загальною площею 190 м
2
 розташованої за 

адресою: вул. Морозова, 4-а, с. Зольня, Олевський р-н, Житомирська область 

у зв’язку з викупом земельної ділянки. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 05 червня 2019 року укладеного 

Олевською міською радою з ТОВ «Лугинська Зернова Компанія», код 

ЄДРПОУ 41519813, стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:06:000:0119 загальною площею 0,2738 га; 

- кадастровий номер 1824484000:03:000:0330 загальною площею 0,9338 га; 

- кадастровий номер 1824484000:13:000:0144 загальною площею 0,2738 га; 

- кадастровий номер 1824484000:13:000:0151 загальною площею 0,1887 га, 



розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Кишинської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1455 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності в натурі 

(на місцевості) з метою продажу прав оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах), 

для ведення фермерського господарства 

  

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: проспект Незалежності, 91/1, м.Житомир про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності з метою 

продажу прав 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) загальною площею 3,9635 га, кадастровий номер 

1824488000:05:000:0353 з метою продажу прав оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах), для ведення фермерського господарства  (01.02 

за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області (с.Юрове), виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

2.Міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість документації із землеустрою. 

3. Затвердити умови продажу права оренди земельної ділянки згідно додатку, 

встановивши наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельної ділянки 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 земельної 

ділянки становить 0,5% стартової ціни лоту. 

3.4. Встановити строк оренди земельної ділянки згідно додатку. 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України  – I квартал 2020 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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

  
             Додаток 

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №1455  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою продажу прав оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах), для 

ведення фермерського господарства» 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

призначених для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин            Наталія Біленець  

№ Цільове 

призначення 

Код за 

КВПЦЗ 

Площа, 

га 

Кадастровий номер (місце 

розташування) 

Строк 

оренди 

земельної 

ділянки 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, 

грн. 

1 01.02 3,9635 1824488000:05:000:0353 7 років 964,43 



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1456 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  
 

від 19.12.2019 року          
 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву *****, який проживає за адресою: вул*****,8, 

м.Олевськ Житомирська область , 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 *****на розроблення проєкту 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. Олевської республіки, 

116-а, м. Олевськ, Житомирська область,  орієнтовною площею 0, 62 га. 

2. Дроботу Тарасу Леноровичу в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою. 

3. *****проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження.  

4. Виготовлення проєктів 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 на постійну 

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1457 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі в користування 

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОГО) 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІСКРА», 

зареєстрованого за адресою: вул. Гагаріна, 66, с.Лопатичі, Олевський район, 

Житомирська область, керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

123,124,141, п.21 Розділу Х Перехідних положень 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 ПРИВАТНОМУ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ) 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІСКРА»,  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 66, с.Лопатичі, Олевський р-н, 

Житомирська область, загальною площею    16,81 га, кадастровий номер 

1824485300:04:000:0144 із земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

2.ПРИВАТНОМУ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ) СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІСКРА», в місячний термін 

звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проєктів із землеустрою. 

3.ПРИВАТНОМУ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ) СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІСКРА», проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в користування на 

умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  порядку в 

місячний термін подати на чергову сесію міської ради на затвердження.  



4. Виготовлення проєктів 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 на постійну 

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1458 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про припинення дії договорів 

на управління спадщиною 

 

Розглянувши заяви про припинення дії договору на управління 

спадщиною, керуючись ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону 

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

скликання Олевської міської ради № 11 від 17.01.2017 року «Про 

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

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади»,  враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору на управління спадщиною від 15 липня 2013 року 

укладеного Тепеницькою сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» 

стосовно земельних ділянок: 

-  кадастровий номер 1824487200:12:000:0106 загальною площею 1,1077 га; 

- кадастровий номер1824487200:11: 000:0083 загальною площею 1,053 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0058 загальною площею 1,1076 га; 

- кадастровий номер1824487200:11: 000:0036 загальною площею 2,0202 га; 

- кадастровий номер1824487200:05: 000:0103 загальною площею 0,6009 га; 

- кадастровий номер1824487200:05: 000:0102 загальною площею 0,5754 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0015 загальною площею 1,2187 га; 

- кадастровий номер1824487200:08: 000:0118 загальною площею 1,1827 га; 

- кадастровий номер1824487200:04: 000:0096 загальною площею 0,9711 га; 

- кадастровий номер1824487200:10: 000:0127 загальною площею 1,0215 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0036 загальною площею 1,2112 га; 

- кадастровий номер1824487200:05: 000:0086 загальною площею 0,6783 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0118 загальною площею 1,4791 га, 

розташованих на території колишньої Тепеницької сільської ради, Олевський 

р-н, Житомирська область, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

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

управління спадщиною стосовно вказаних земельних ділянок.  

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1459 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про продовження терміну дії 

технічної документації 

по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель 

 

У зв’язку з необхідністю поновлення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Олевської міської ради, керуючись ст.12 

Земельного кодексу України, ст.18.Закону України «Про оцінку земель», ст. 

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

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

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

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель м.Олевськ Житомирської області, до виготовлення та 

набрання чинності поновленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту м.Олевськ Олевської міської ради 

Житомирської області. 

2. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Хочинської сільської ради 

(сіл Хочине, Рудня-Хочинська, Перга, Рудня-Перганська) Олевського району 

Житомирської області, до виготовлення та набрання чинності поновленої 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних 

населених пунктів.  

3. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель сільських населених пунктів бувшої Стовпинської 

сільської ради (сіл Стовпинка та Держанівка) Олевського району 

Житомирської області, до виготовлення та набрання чинності поновленої 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних 

населених пунктів. 

4. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів бувшої  Новоозерянської 



селищної ради (смт. Новоозерянка, сіл Озеряни, Рудня-Озерянська) 

Олевського району Житомирської області, до виготовлення та набрання 

чинності поновленої технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель вказаних населених пунктів. 

5. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель сільських населених пунктів бувшої Зольнянської 

сільської ради (сіл Зольня, Ковалівка та Сердюки) Олевського району 

Житомирської області, до виготовлення та набрання чинності поновленої 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних 

населених пунктів. 

6. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель сільських населених пунктів бувшої Журжевицької 

сільської ради (сіл Журжевичі та Рудня) Олевського району Житомирської 

області, до виготовлення та набрання чинності поновленої технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель стосовно села 

Журжевичі. 

7. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель сільських населених пунктів бувшої Кишинської 

сільської ради Олевського району Житомирської області (сіл Кишин, 

Болярка, Забороче та с-ще Лугове) до виготовлення та набрання чинності 

поновленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

вказаних населених пунктів. 

8. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Комсомольської сільської 

ради (сіл Комсомольське, Будки, Михайлівка та Млинок) Олевського району 

Житомирської області, до виготовлення та набрання чинності поновленої 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних 

населених пунктів. 

9. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Зубковицької сільської 

ради (села Зубковичі) Олевського району Житомирської області, до 

виготовлення та набрання чинності поновленої технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель вказаного населеного пункту. 

10. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Руднє-

Бистрянської сільської ради (сіл Рудня Бистра, Варварівка, Корощине, 

Сновидовичі) Олевського району Житомирської області, до виготовлення та 

набрання чинності поновленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель вказаних населених пунктів. 

11. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Жовтневської 

сільської ради (сіл Жовтневе, Бацеве, Ліски) Олевського району 

Житомирської області, до виготовлення та набрання чинності поновленої 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних 

населених пунктів. 



12. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки сільських населених пунктів бувшої 

Замисловицької сільської ради (сіл Замисловичі, Шебедиха, Устинівка, 

Рудня-Замисловицька) Олевського району Житомирської області, до 

виготовлення та набрання чинності поновленої технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель стосовно села Рудня-Замисловицька. 

13. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки сільських населених пунктів бувшої 

Тепеницької сільської ради (сіл Тепениця, Артинськ, Обище, Соснівка та 

Хмелівка) Олевського району Житомирської області, до виготовлення та 

набрання чинності поновленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель вказаних населених пунктів крім села Обище. 

14. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки сільського населеного пункту с.Лопатичі 

бувшої Лопатицької сільської ради Олевського району Житомирської 

області, до виготовлення та набрання чинності поновленої технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних населених 

пунктів. 

15. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Сущанської 

сільської ради (сіл Сущани, Андріївка) Олевського району Житомирської 

області, до виготовлення та набрання чинності поновленої технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних населених 

пунктів. 

16. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів бувшої Дружбівської 

селищної ради (смт.Дружба, смт.Діброва) Олевського району Житомирської 

області, до виготовлення та набрання чинності поновленої технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель вказаних населених 

пунктів. 

17. Продовжити термін дії технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів бувшої 

Копищенської сільської ради (сіл Копище та Майдан-Копищенський) 

Олевського району Житомирської області, до виготовлення та набрання 

чинності поновленої технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель вказаних населених пунктів. 

18.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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1460 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження звітів про 

експертну грошову оцінку 

земельних ділянок несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви громадян, 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 0,3383 га, яка 

розташована за адресою: вул.Гаражна,2, с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 64 277,00 грн. (без 

ПДВ) (Шістдесят чотири тисячі  двісті сімдесят сім гривень 00 коп.) (без 

ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 19,00 грн. (без ПДВ), 

яка перебуває у користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(Код 03.15 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: вул.Гаражна,2, с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область, кадастровий номер1824484001:11:010:0020 між 

міською радою та *****, за ціною 64 277,00 грн. (без ПДВ) (Шістдесят чотири 

тисячі  двісті сімдесят сім гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 19,00 

грн. 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. 

1.2. Припинити дію договору оренди землі  від 19 листопада 2019 року 

укладеного з ***** стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824484001:11:010:0020,загальною площею 0,3383 га розташованої за 

адресою: вул.Гаражна,2, с.Кишин, Олевський район, Житомирська область. 



2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0080 га, яка 

розташована за адресою: вул. Свято-Воздвиженська,1-в, м.Олевськ,  

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 8 462,00 грн. (без 

ПДВ) (Вісім тисяч  чотириста шістдесят дві гривні 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 105,77 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).    

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Свято-Воздвиженська,1-в, м.Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер1824455100:02:029:0058 між 

міською радою та *****, за ціною 8 480,00 грн. (без ПДВ) (Вісім тисяч  

чотириста вісімдесят гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 106,00 

грн. 

2.2. Припинити дію договору оренди землі  від 05 листопада 2019 року 

укладеного з *****стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824455100:02:029:0058,загальною площею 0,0080 га розташованої за 

адресою: вул. Свято-Воздвиженська,1-в, м.Олевськ, Житомирська область. 

3.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0564 га, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, 28, с.Соснівка, Олевський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 13 107,00 грн. (без 

ПДВ) (Тринадцять тисяч сто сім гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить: 23,24 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: вул. Центральна, 28, с.Соснівка, Олевський район, 

Житомирська область, кадастровий номер1824487204:14:003:0116 між 

міською радою та *****, за ціною 13 536,00 грн. (без ПДВ) (Тринадцять тисяч 

п’ятсот тридцять шість гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 24,00 

грн. 

3.2. Припинити дію договору оренди землі  від 19 листопада 2019 року 

укладеного з ***** стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824487204:14:003:0116,загальною площею 0,0564 га розташованої за 

адресою: вул. Центральна, 28, с.Соснівка, Олевський район, Житомирська 

область. 

4. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0695 га, яка 

розташована за адресою: вул. *****, 16, с.Жубровичі,  Олевський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 24 054,00 грн. (без 

ПДВ) (Двадцять чотири тисячі п’ятдесят чотири гривні 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 34,61 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).     

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 16, с.Жубровичі, Олевський район, 

Житомирська область, кадастровий номер1824481601:05:006:0116 між 

міською радою та БІЛОКОРОВИЦЬКИМ СІЛЬСЬКИМ СПОЖИВЧИМ 

ТОВАРИСТВОМ, за ціною 24 325,00 грн. (без ПДВ) (Двадцять чотири тисячі 

триста двадцять п’ять гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 35,00 

грн. 

4.2. Припинити дію договору оренди землі  від 19 листопада 2019 року 

укладеного з БІЛОКОРОВИЦЬКИМ СІЛЬСЬКИМ СПОЖИВЧИМ 

ТОВАРИСТВОМ стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824481601:05:006:0116, загальною площею 0,0695 га розташованої за 

адресою: вул. Шевченка, 16, с.Жубровичі, Олевський район, Житомирська 

область. 

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        Олег 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». 

Сума першого внеску за викуп земельної ділянки розташованої за адресою: 

вул.Гаражна,2, с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, загальною площею 0, 3383 

га має складати 50%  від загальної вартості , а саме 32 138 грн.50 коп.(тридцять дві  тисячі 

сто тридцять вісім  гривень, п’ятдесят  копійок) та має бути сплаченою протягом 30 

календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

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: вул.Гаражна, 2, 

с.Кишин, Олевський р-н,Житомирська область,кадастровий номер 

1824484001:11:010:0020. 

До 31.03.2020 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2020 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2020 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2020 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2021 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2021 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2021 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2021 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2022 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2022 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2022 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2022 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2023 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2023 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2023 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2023 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2024 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2024 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2024 – 1607 грн.00 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2024 – 1605 грн.50 коп.  (одна тисяча шістсот сім  гривень нуль  копійок). 

Разом: 32 138 грн.50 коп.(тридцять дві тисячі сто тридцять вісім  гривень, п’ятдесят 

копійок).  

Забороняється продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до 

повного розрахунку за договором купівлі-продажу. 

 

 

 

Секретар ради Віталій Шейко  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1461 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних торгах 

для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства  

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: проспект Незалежності, 91/1, м.Житомир, про 

затвердження звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

керуючись ст. ст. 12, 127, 134-137 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

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

оцінку земель» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства, загальною площею 

0,0800 га, що знаходиться за адресою: вул. Герцена,24-а, м. Олевськ, 

кадастровий номер 1824455100:01:019:0200  з метою продажу (викупу) на 

земельних торгах в сумі 64 928 грн. 00 коп. (шістдесят чотири тисячі 

дев’ятсот  двадцять вісім гривень 00 коп.) з розрахунку 81,16 грн. (вісімдесят 

одна  грн. 18 коп) за 1 кв. м. 

2. Затвердити стартову ціну продажу лоту у розмірі 64 928 грн. 00 коп. 

(шістдесят чотири тисячі дев’ятсот  двадцять вісім гривень 00 коп.).    

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 5% від стартової ціни продажу 

лота, що становить 3246,40 грн. (три тисячі двісті сорок шість)   грн.40 коп. 

4.Визначити Виконавцем земельних торгів Житомирську товарну 

агропромислову біржу та доручити міському голові від імені Організатора  

(міської ради) укласти з Виконавцем договір на проведення земельних торгів 

з умовою оплати послуг Виконавця переможцем земельних торгів відповідно 

до п.5 статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Визначити умови продажу земельної ділянки у власність: 



- переможцю земельних торгів оплатити винагороду Виконавцю земельних 

торгів, розмір якої визначений Земельним кодексом України; 

- переможцю земельних торгів відшкодувати витрати Організатора 

земельних торгів, пов’язані з підготовкою земельної ділянки до продажу  з 

виготовлення проєкту землеустрою, звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки та її актуалізацію. 

6. Призначити дату та час проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України та визначити місце проведення земельних 

торгів: I квартал  2020 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради по вул. 

Володимирській, 2.  

7. Доручити міському голові Олегу Омельчуку укласти від імені 

Організатора договір купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем 

земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1462 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення 

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного 

земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною 

земель Олевської міської ради, відповідно до ст.ст. 12, 93, 122, 184, п.21 

Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 35 

Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

від 05 червня 2019 року №476, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл  на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів (с.Калинівка), з формуванням земельної ділянки орієнтовною 

площею  0,20 га, землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3.Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин Наталію Біленець  та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1463 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою отримання її 

в постійне користування 

 

Розглянувши заяву КП «ОЛЕВСЬК-РЕСУРСІНВЕСТ» Олевської 

міської ради, код ЄДРПОУ 41531867, зареєстрованого за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська,4, м.Олевськ Житомирська область про надання дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою отримання її у постійне користування, 

керуючись ст.ст. 12, 19, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України  «Про землеустрій», ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл КП «ОЛЕВСЬК-РЕСУРСІНВЕСТ» Олевської міської ради на 

договірних умовах з проєктною землевпорядною організацією що має 

відповідний дозвіл, на розроблення проєкту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою отримання її в постійне 

користування, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (Код 11.04 за 

КВЦПЗ) із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення, орієнтовною площею 1,9 га, яка розташована за 

адресою: вул.Герцена,28, м. Олевськ, Житомирська область.  

2. КП «ОЛЕВСЬК-РЕСУРСІНВЕСТ» Олевської міської ради виготовлений 

проєкт землеустрою в місячний термін подати  на затвердження до міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1464 

 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу на 

укладання договорів 

оренди земельних ділянок  

 

У зв’язку з необхідністю та відповідно 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.Надати дозвіл на укладання договорів оренди земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0077, площею 2,7681 га, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01) 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0079, площею 3,1527 га, для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), які розташовані на 

території Олевської міської ради Житомирської області (с. Хмелівка), 

терміном на 10 (десять) років, між власницею паїв Бородавкою Надією 

Василівною та Олевською міською радою. 

1.1. За домовленістю з власницею паїв Бородавкою Надією Василівною 

орендна плата за: 

- земельну ділянку кадастровий номер 1824487200:17:000:0077, площею 

2,7681 га , терміном на 10 (десять) років складає 30 000 грн. 00 коп. (тридцять 

тисяч гривень 00 копійок). Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки 

становить 19920,17 грн. (девятнадцять тисяч девятсот двадцять тисяч 17 

коп.), що складає 15,06% на рік.  

- земельну ділянку кадастровий номер 1824487200:17:000:0079, площею 

3,1527 га, терміном на 10 (десять) років складає 30 000 грн. 00 коп. (тридцять 

тисяч гривень 00 копійок).  Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки 

становить 23276,89 грн. (двадцять три тисячі двісті сімдесят шість грн. 89 

коп), що складає 12,89 %  на рік. 

1.2. Уповноважити міського голову Олега Омельчука від імені Олевської 

міської ради укласти договори оренди земельних ділянок. 



1.3. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати договори оренди 

земельних ділянок, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1465 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 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 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, 88, 89, 116, 118, 121 

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

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

та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (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 в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії 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 Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                   Додаток 
до рішення XLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №1465   «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, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсько

го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

2 ***** ***** ***** 0,0500 0,0500 

3 ***** ***** ***** 0,0500 0,0500 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

6 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

7 ***** ***** ***** 0,0800 0,0800 

8 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

9 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

10 ***** ***** ***** 0,2000 0,2000 

11 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 



12 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

13 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1466 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 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 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                               Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                   Додаток 

до рішення  XLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 19.12.2019 року  № 1466  «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» 

 

 

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  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 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

житлово

го 

будинку 

господа

рських 

будівель    

і 

споруд, 

га 

Для 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства, га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824486201:08:001:0022 

2 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824485603:04:025:0002 

3 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824455100:02:035:0067 

4 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824455100:02:013:0013 

5 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824483201:05:006:0014 

6 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824487201:09:003:0062 

1824487201:09:003:0061 

 

7 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824481301:10:020:0006 

8 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824482801:03:016:0008 

9 ***** ***** ***** ***** **** **** 1824484001:11:006:0047 



* * 

10 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824487603:10:002:0013 

11 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824484001:11:002:0042 

12 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824481301:10:020:0001 

1824481301:10:020:0002 

 

13 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824483601:05:025:0012 

1824483601:05:025:0011 

14 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824485601:07:019:0010 

1824485601:07:019:0011 

 

15 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824487602:06:002:0037 

16 ***** ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

1824485601:07:019:0012 

1824485601:07:019:0013 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1467 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів 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 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

для  індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів керуючись ст.ст. 12, 

40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєкту 

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), для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за 

КВЦПЗ) із земель житлової забудови, для індивідуального садівництва (Код 

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

01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   



3. Громадянам, згідно додатку,  проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                             Додаток 
до рішення XLVІІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 19.12.2019 №1467 «Про надання 

дозволу на розроблення проєктів 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 дозвіл на розроблення    проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  
садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господ 

царства

, га 

Для 

будів

ницт

ва 

індив

ідуал

ьних 

гараж

ів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** ***** 0,2500 - - 0,250

0 

- 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

3 ***** ***** ***** 0,7500 - - 0,750

0 

- 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

5 ***** ***** ***** 0,5500 - - 0,550

0 

- 

6 ***** ***** ***** 0,0050 - - - 0,00

50 

7 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 

8 ***** ***** ***** 0,1700 - - 0,170

0 

- 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

11 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

12 ***** ***** ***** 0,3500 - - 0,350

0 

- 

13 ***** ***** ***** 0,1200 - - 0,120

0 

- 

14 ***** ***** ***** 0,0520 - 0,0520 - - 

15 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 



16 ***** ***** ***** 0,2200 - - 0,220

0 

- 

17 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

18 ***** ***** ***** 0,1300 - - 0,130

0 

- 

19 ***** ***** ***** 0,0300 - 0,0300 - - 

20 ***** ***** ***** 0,7000 - - 0,700

0 

- 

21 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

22 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 

23 ***** ***** ***** 0,0800 - - 0,080

0 

- 

24 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

25 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

26 ***** ***** ***** 0,6000 - - 0,600

0 

- 

27 ***** ***** ***** 0,2000 0,2000 - - - 

28 ***** ***** ***** 0,4000 - - 0,400

0 

- 

29 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

30 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

31 ***** ***** ***** 0,0700 - 0,0700 - - 

32 ***** ***** ***** 0,0700 - 0,0700 - - 

33 ***** ***** ***** 0,2000 - - 0,200

0 

- 

34 ***** ***** ***** 0,0700 - 0,0700 - - 

35 ***** ***** ***** 0,4000 - - 0,400

0 

- 

36 ***** ***** ***** 0,0500 - 0,0500 - - 

 
 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1468 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для ведення особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів 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,  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, проєкти 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 ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 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 ведення 

особистого селянського господарства.  

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 Наталію Біленець та постійну комісію з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                     Олег Омельчук  



                                                                                                                  Додаток 

до рішення XLVІІІ сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №  

1468 «Про затвердження проєктів 

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»  
 

СПИСОК 

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

споруд (присадибна ділянка),  для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

169удівел

ь і споруд 

(присади

бна 

ділянка), 

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 10 

1 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:045:0048 

2 ***** ***** ***** 2,0000 - 2,0000 1824482800:09:000:0386 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824486801:02:003:0070 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824485301:03:003:0004 

5 ***** ***** ***** 1,5159 - 1,5159 1824481301:10:020:0007 

6 ***** ***** ***** 0,1000 - 0,1000 1824482801:03:016:0009 

7 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:045:0049 

8 ***** ***** ***** 0,6245 - 0,6245 1824484001:11:002:0043 

9 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:045:0050 

10 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:046:0060 

11 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824486801:02:004:0067 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин Наталія Біленець   



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1469 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 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 спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільну заяву громадян *****, проживає за адресою: вул. 

*****, 29, м. Олевськ, Житомирської обл. та Драгальчука Миколи 

Миколайовича, проживає за адресою: вул. Олени Теліги, 29, 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 спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 

81,86, 87, 116, 118,120, 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 ***** 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 (Код 02.01 за КВЦПЗ) 

із земель житлової забудови, за адресою: вул. Олени Теліги, 29, м. 



Олевськ, Житомирської області загальною орієнтовною   площею 0,0800 

га.  

2. Громадянам ***** в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам ***** розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в 

місячний термін подати на затвердження чергової сесії 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 Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1470 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності  

 

Розглянувши заяви громадян щодо  відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарсва, 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» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам (згідно додатку) на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ),  розташованих на території Олевської 

міської ради Олевського району за межами населених пунктів із земель 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності, погоджені у встановленому 

законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
                                                                                  Додаток 

до рішення XLVІІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 19.12.2019 № 1470  «Про 

розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності»  

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель запасу 

 ( коду 16.00 за КВЦПЗ). 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 0,5000 1824485300:05:000:0805 

2 ***** ***** ***** 0,3000 1824485300:05:000:0806 

    

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин Наталія Біленець   



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1471 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

та земельних ділянок  

 

       Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та земельних ділянок, керуючись, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 57 Закону 

України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 22, 79
1
,125,126 та п. 21 Х Розділу 

Перехідних положень Земельного кодексу, 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 технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами 

населених пунктів) на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області (с.Копище) з урахуванням Перспективного плану 

формування території громад Житомирської області, затвердженого 

розпорядженням КМУвід 12.11.2018 року № 901-р (в редакції розпорядження 

КМУ від 21.11.2018 року № 997-р, землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), 

загальною площею: 

-  10,2564 га, кадастровий номер 1824484800:06:000:0431; 

-  12,7315 га, кадастровий номер 1824484800:06:000:0432, 

виготовлену ФОП    СЕРЕДА О.В. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. 40 років Перемоги,5, 

м.Олевськ, Житомирська область, загальною площею 1,28 га, кадастровий 

номер1824455100:01:015:0077,  для будівництва  та обслуговування об’єктів 

фізичної культури і спорту (Код 07.02 за КВЦПЗ).   

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Національного 

визволення,32, с.Майдан, Олевський район, Житомирська область, 

загальною площею 0,74 га, кадастровий номер 1824485601:07:027:0008,  для 



будівництва  та обслуговування будівель закладів освіти (Код 03.02 за 

КВЦПЗ).   

4. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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                            Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 


