
 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

LІ сесія                      VІІ скликання 

 

             від 20.02.2020 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 22 /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. 

 

Чергову п'ятдесят першу 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: 

 

Хлань Віктор Степанович            – депутат міської ради 

Атанов Микола Олександрович                 – депутат міської ради 

Шапорда Віктор Іванович         – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової п'ятдесят першої  сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за 2019 рік.  

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

 

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

територіальної громади на 2020 рік. 

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



 

 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

4. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Жубровицького старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

5. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Журжевицького старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

6. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Кишинського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

7. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Покровського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

8. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Руднє-Бистрянського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

9. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Стовпинського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

10. Про створення освітніх округів та опорних закладів загальної середньої 

освіти. 

 Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради. 

 

11. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

на 2020 рік. 



 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. Про схвалення та затвердження договору про співробітництво 

територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) установ та 

організацій комунальної форми власності.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. Про внесення змін до 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. 

 

15. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Олевський міський 

центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. Про затвердження «Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на 

злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. Про затвердження «Програми матеріально-технічного забезпечення 

Олевської державної податкової інспекції Коростенського управління 

Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області» 

на 2020-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18. Про надання дозволу на погодження розстрочення сум податкових 

обов’язань за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19. Про затвердження Програми «Дітям Олевщини – безпечне та якісне 

харчування» на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



 

20. Про внесення доповнень до «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. 

 

21. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

22. Про передачу об’єкта рухомого майна комунальної власності з балансу 

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

міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку 

об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

24. Про надання дозволу КНП «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на продовження терміну дії договорів 

оренди об’єктів нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

25. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на передачу в оренду приміщення в 

нежитловій будівлі. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

26. Про затвердження звітів оцінки рухомого та нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

27. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди  нерухомого майна 

комунальної власності Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



 

28. Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації окремого майна 

комунальної власності Олевської міської ради, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціоні у 2020 році. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

29. Про надання дозволу КП «Олевська цетральна аптека №32» Олевської 

міської ради на приватизацію шляхом продажу на аукціоні об'єктів малої 

приватизації окремого майна комунальної власності Олевської міської ради.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

30. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

31. 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. 

 

32. 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. 

 

33. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

34. Про передачу земельної ділянки державної власності у комунальну 

власність. 

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

міської ради. 

 

35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення. 

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

міської ради. 

 



 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

укладання договору оренди земельної ділянки. 

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

міської ради. 

 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, з метою зміни цільового призначення. 

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

міської ради. 

 

38. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

міської ради. 

 

40. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

41. Про передачу в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток 

(паїв). 

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

міської ради. 

 

42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її у постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій. 

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

міської ради. 

 

43. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

міської ради. 

 

44. Про укладання договорів оренди земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 



 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

46. 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. 

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

міської ради. 

 

47. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

48. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток(паїв) 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на території Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

49. 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. 

 

50. 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. 

 

51. 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. 

 

52. 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 індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

міської ради. 

 

53. 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. 

 

54. 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 сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 

55. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

міської ради. 

 

56. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності.  

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

міської ради. 

 

57. Про надання дозволу на розроблення генерального плану та плану 

зонування території с. Соснівка Олевського району Житомирської області 

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

 

58. Про розроблення детального плану території земельної ділянки в с. Рудня - 

Хочинська  Олевського району Житомирської області 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 



 

 

59. Про прийняття безоплатно у комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради об’єктів загального користування. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

60. Про співфінансування робіт по об’єкту «Коригування робочого проекту по 

об'єкту: Олевська гімназія по вул. Інтернаціональній, 34 в м. Олевськ 

Житомирської області – будівництво (завершене будівництво)»  

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

 

61. Різне.  

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової п'ятдесят першої сесії 

Олеської міської ради. 

 

1. /1517. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за 2019 рік.  

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

 

2. /1518. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

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

 

3. /1519. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

4. /1520. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Жубровицького старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

5. /1521. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Журжевицького старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

6. /1522. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Кишинського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

7. /1523. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Покровського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 



 

 

8. /1524. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Руднє-Бистрянського старостинського округу 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

9. /1525. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Стовпинського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

10. /1526. Про створення освітніх округів та опорних закладів загальної 

середньої освіти. 

 Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради. 

 

11. /1527. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12./1528. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1529. Про схвалення та затвердження договору про співробітництво 

територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) установ та 

організацій комунальної форми власності.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14./ 1530. Про внесення змін до 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. 

 

15. /1531. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Олевський 

міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. /1532. Про затвердження «Програми забезпечення лікарськими засобами 

хворих на злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки. 



 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. /1533. Про затвердження «Програми матеріально-технічного забезпечення 

Олевської державної податкової інспекції Коростенського управління 

Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області» 

на 2020-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18. /1534. Про надання дозволу на погодження розстрочення сум податкових 

обов’язань за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19. /1535. Про затвердження Програми «Дітям Олевщини – безпечне та якісне 

харчування» на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. /1536. Про внесення доповнень до «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. 

 

21. /1537. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

22. /1538. Про передачу об’єкта рухомого майна комунальної власності з 

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

Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. /1539. Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження 

переліку об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



 

24. /1540. Про надання дозволу КНП «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на продовження терміну дії договорів 

оренди об’єктів нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

25. /1541. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на передачу в оренду приміщення в 

нежитловій будівлі. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

26. /1542. Про затвердження звітів оцінки рухомого та нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

27./1543. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди  нерухомого майна 

комунальної власності Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

28. /1544. Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації окремого 

майна комунальної власності Олевської міської ради, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні у 2020 році. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

29. /1545. Про надання дозволу КП «Олевська цетральна аптека №32» 

Олевської міської ради на приватизацію шляхом продажу на аукціоні об'єктів 

малої приватизації окремого майна комунальної власності Олевської міської 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

30. /1546. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

31. /1547. 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. 



 

 

32. /1548. 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. 

 

33. /1549. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

34. /1550. Про передачу земельної ділянки державної власності у комунальну 

власність. 

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

міської ради. 

 

35./1551. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільсько-господарського призначення. 

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

міської ради. 

 

36./1552. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

укладання договору оренди земельної ділянки. 

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

міської ради. 

 

37. /1553. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, з метою зміни цільового призначення. 

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

міської ради. 

 

38./1554. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

39. /1555. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

міської ради. 

 

40. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 



 

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

міської ради. 

 

41. /1556. Про передачу в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних 

часток (паїв). 

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

міської ради. 

 

42. /1557. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її у 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій. 

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

міської ради. 

 

43. /1558. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

міської ради. 

 

44. /1559. Про укладання договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності. 

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

міської ради. 

 

45. /1560. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

46. /1561. 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. 

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

міської ради. 

 

47. /1562. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

48. /1563. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних 

часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на території Олевської міської ради. 



 

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

міської ради. 

 

49. /1564. 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. 

 

50. /1565. 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. 

 

51. /1566. 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. 

 

52. /1567. 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 індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

міської ради. 

 

53. /1568. 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. 

 



 

54. /1569. 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 сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 

55. /1570. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

міської ради. 

 

56. /1571. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності.  

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

міської ради. 

 

57. /1572. Про надання дозволу на розроблення генерального плану та плану 

зонування території с. Соснівка Олевського району Житомирської області 

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

 

58. /1573. Про розроблення детального плану території земельної ділянки в с. 

Рудня - Хочинська  Олевського району Житомирської області 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

59. /1574. Про прийняття безоплатно у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради об’єктів загального користування. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

60. /1575.  Про співфінансування робіт по об’єкту «Коригування робочого 

проекту по об'єкту: Олевська гімназія по вул. Інтернаціональній, 34 в м. 

Олевськ Житомирської області – будівництво (завершене будівництво)».  

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

 

61. Різне.  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної  територіальної громади за 2019 рік.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 



 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1517 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до міського бюджету 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1518 додається/ 

 

Зареєструвався депутат Гончар Сергій Андрійович. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1519 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Жубровицького старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1520 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Журжевицького старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 



 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1521 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Кишинського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1522 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Покровського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1523 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Руднє-Бистрянського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1524 додається/ 



 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Стовпинського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1525 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10.  Про створення освітніх округів та опорних закладів 

загальної середньої освіти. 

 Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1526 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1527 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад 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»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1528 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про схвалення та затвердження договору про 

співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування 

(утримання) установ та організацій комунальної форми власності.  

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» - 0 

 /Рішення № 1529 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1530 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15.  Про внесення змін до Статуту комунальної установи 

«Олевський міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» 

Олевської міської ради та затвердження його в новій редакції. 

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» - 0 

 /Рішення № 1531 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження «Програми забезпечення лікарськими 

засобами хворих на злоякісні новоутворення» 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1532 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження «Програми матеріально-технічного 

забезпечення Олевської державної податкової інспекції Коростенського 

управління Головного управління Державної податкової служби у 

Житомирській області» 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1533 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на погодження розстрочення сум 

податкових обов’язань за спеціальне використання лісових ресурсів 

місцевого значення 

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» - 0 

 /Рішення № 1534 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19.  Про затвердження Програми «Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» 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»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1535 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення доповнень до «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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1536 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної 

плати за майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в 

оренду. 

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» - 0 

 /Рішення № 1537 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22.  Про передачу об’єкта рухомого майна комунальної 

власності з балансу Олевської міської ради на баланс відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1538 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про 

затвердження переліку об’єктів нерухомого майна, що належить до 



 

комунальної власності Олевської міської ради, що можуть бути передані в 

оренду у 2020 році». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1539 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання дозволу КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради на продовження терміну дії 

договорів оренди об’єктів нерухомості. 

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» - 0 

 /Рішення № 1540 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25.  Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради на передачу в оренду 

приміщення в нежитловій будівлі.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1541 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження звітів оцінки рухомого та нерухомого 

майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 



 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1542 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27.  Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на продовження терміну дії договору оренди  

нерухомого майна комунальної власності Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1543 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації 

окремого майна комунальної власності Олевської міської ради, що 

підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні у 2020 році. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1544 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29.  Про надання дозволу КП «Олевська цетральна аптека 

№32» Олевської міської ради на приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні об'єктів малої приватизації окремого майна комунальної 

власності Олевської міської ради.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» -1 

 /Рішення № 1545 додається/ 

 

 



 

СЛУХАЛИ: 30. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

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» - 1 

 /Рішення № 1546 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1547 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32.  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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1548 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки.  

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» - 1 

 /Рішення № 1549 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34.  Про передачу земельної ділянки державної власності у 

комунальну власність. 

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» - 0 

 /Рішення № 1550 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько-господарського призначення. 

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» - 1 

 /Рішення № 1551 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та укладання договору оренди земельної ділянки. 

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» - 1 

 /Рішення № 1552 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення. 



 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1553 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки.  

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» - 1 

 /Рішення № 1554 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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» - 0 

 /Рішення № 1555 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 8 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 6 

 



 

СЛУХАЛИ: 41. Про передачу в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв). 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1556 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

отримання її у постійне користування для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій. 

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» - 1 

 /Рішення № 1557 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 43. 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» - 0 

 /Рішення № 1558 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про укладання договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності. 

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» - 0 

 /Рішення № 1559 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель та земельної ділянки.  

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» - 1 

 /Рішення № 1560 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 46. 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. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1561 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1562 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на території Олевської 

міської ради. 



 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1563 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49. 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1564 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 50. 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»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1565 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 51. 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» - 0 

 /Рішення № 1566 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 52. 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 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1567 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 53. 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1568 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 54. 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 сумісну 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1569 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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» - 1 

 /Рішення № 1570 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 56. 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1571 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про надання дозволу на розроблення генерального плану та 

плану зонування території с. Соснівка Олевського району Житомирської 

області 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 



 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1572 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про розроблення детального плану території земельної 

ділянки в с. Рудня - Хочинська  Олевського району Житомирської області 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1573 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 59. Про прийняття безоплатно у комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради об’єктів загального користування. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1574 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 60. Про співфінансування робіт по об’єкту «Коригування 

робочого проекту по об'єкту: Олевська гімназія по вул. Інтернаціональній, 

34 в м. Олевськ Житомирської області – будівництво (завершене 

будівництво)».  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1575 додається/ 

 

61. Різне.  

1. Звернення до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо передачі 

доріг місцевого значення у власність об'єднаних територіальних громад. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

Голосували: «За» -  одноголосно 



 

 

2. Звернення до голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія 

Бунечка, державного агентсва автомобільних доріг України, міністерства 

інфраструктури України,  Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо 

незадовільного стану доріг Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

Голосували: «За» -  одноголосно 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

              
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

                                                               

Прем’єр-міністру України  

О. Гончаруку 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Олевської міської ради VII скликання 

 Ми, депутати Олевської міської ради Житомирської області, звертаємося 

до Вас на численні вимоги жителів Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади з приводу незадовільного стану автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення між населеними пунктами. 

Олевська ОТГ є однією з найбільших в Україні, загальна площа земель 

становить 2010,9 кв. км, до її складу входить 54 населених пункти, у яких 

проживають 33982 мешканці. Відстань між крайніми точками ОТГ з півночі на 

південь складає 68 км, із заходу на схід – 40 км, з південного заходу на 

північний схід – 92 км. Загальна протяжність автошляхів становить 386 км, з 

яких 120 км – так зване «білощебневе» покриття (дороги з щебню та відсіву). 

Впродовж 2017 року кошти на проведення поточного чи капітального 

ремонту доріг місцевого значення практично не виділялися. У 2018 році, після 

передачі вказаних доріг в управління дорожнього будівництва і інфраструктури 

Житомирської облдержадміністрації, було проведено 3133 м
2 
ямкового ремонту 

асфальтобетонних  чорнощебеневих покриттів, завершено капітальний ремонт 

ділянки дороги Чижівка – Городниця –Калинівка – Олевськ площею 805,6 м
2
 на 

суму 5442,9 тис. грн., частково відновлювалися та періодично проводилося 

профілювання білощебеневих покриттів.  

Дані заходи покращили стан окремих комунікацій, проте не вирішили 

проблеми загалом. На сьогодні через критичний стан доріг у напрямках 

Тепениця–Артинськ–Обище–Замисловичі; Олевськ–Покровське–Журжевичі; 

Новоозерянка–Озеряни–Рудня-Озерянська, з перебоями здійснюється підвіз 

школярів, порушуються графіки руху рейсових автобусів, несвоєчасно 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 

надаються послуги екстреної медичної допомоги та ДСНС. З кожним роком 

погіршується стан доріг з асфальтобетонним покриттям, на яких тривалий час 

не проводилося захисних заходів.  

 У зв’язку з цим, ми, депутати Олевської міської ради VII скликання, 

просимо Вас передати дороги місцевого значення у власність об’єднаних 

територіальних громад разом з відсотком коштів, передбачених на їхній ремонт 

та утримання. 

З повагою та за дорученням 

депутатів Олевської міської ради,  

міський голова                                                                 Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

                                    

Голові Житомирської обласної  

                                                                                 державної адміністрації 

                                                                                 В. БУНЕЧКУ 

 

Міністерство інфрасруктури 

України 

 

Дервжане агентсво 

автомобільних доріг 

 

Прем'єр-міністру Україн 

О. Гончаруку 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

                        депутатів Олевської міської ради VІІ скликання   

 

 Ми, депутати Олевської міської ради, звертаємося до Вас з приводу 

критичного стану автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення в межах Олевської міської ОТГ. 

 Нині з 386,3 км автошляхів Олевщини 119,9 км є білощебеневим шосе та 

104,4 км – бруківка, капітальні ремонти яких не проводилися з 2012 року. 

Більшість з цих доріг потребують не поточного, а саме капітального ремонту. 

 Особливе занепокоєння та справедливі нарікання жителів викликає 

автомобільна дорога загального користування місцевого значення С 061501 

«Олевськ-Покровське», де бруківка зруйнована на більшій частині дороги, а 

місцями виникли провалля глибиною близько 80-100 см. 

 В осінньо-зимовий та весняний періоди окремі ділянки дороги стають 

просто непроїзними, що унеможливлює рух автомобілів екстреної медичної 

допомоги, громадського транспорту, шкільного автобуса… 

 Така ситуація ставить під загрозу життя близько 1600 жителів сіл Будки, 

Покровське, Михайлівка, Млинок, Рудня, Журжевичі. 

 В той же час дана дорога є єдиною, що зв’язує ці населені пункти з 

райцентром та іншими селами району. 

 Потреба капітального ремонту вказаної дороги виникла вже кілька років 

тому, і лише в 2019 році обласною державною адміністрацією було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

частини цієї дороги, а саме ділянку «Олевськ-Будки» (орієнтовно 8 км). 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 

 Зважаючи на це, просимо Вас невідкладно розглянути дане звернення та 

внести зміни до плану будівельно-ремонтних дорожніх робіт на 2020 рік, 

включивши капітальний ремонт вказаної дороги в фінансування цього року. 

 Разом з тим, просимо Вас виділити кошти на виготовлення проектно-

кошторисної документації на продовження капітального ремонту дороги  

С 061528 «Олевськ-Замисловичі», (ділянку «Тепениця-Артинськ»). 

 

 

 З повагою та за дорученням 

 депутатів Олевської міської ради 

 VІІ скликання, міський голова     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1517 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 
Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за 2019 рік  

  

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України 

та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за  2019 рік (додається) по доходах в сумі 

298 548 589,85 грн., по видатках – 299 551 024,63 грн., по фінансуванню – 

1 002 434,78 грн., у тому числі: 

  

       по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 284 052 354,73 грн.; 

- видатки у сумі 251 471 766,22 грн.; 

- фінансування у сумі – 32 580 588,51 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 14 496 235,12 грн.; 

- видатки у сумі 48 079 258,41 грн.; 

- фінансування у сумі  33 583 023,29 грн.  

 
 
Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls


 



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1518 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 
Про внесення змін до міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади на 2020 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 4 781 000 гривень вільного залишку 

бюджетних коштів  загального фонду міського бюджету. 

2. Спрямувати на проведення витрат 391 000 гривень залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

3. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2019  року №1424 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік ”, а саме: 

3.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 262 472 183 гривень, 255 353 483 

гривень  замінити,  відповідно, цифрами 262 480 383 гривень, 255 361 683 

гривень. 

          3.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 268 016 825 гривень, 250 390 325 

гривень, 17 626 500 гривень замінити,  відповідно, цифрами 273 197 025 

гривень, 252 201 621 гривень, 20 995 404 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 160 062 гривень 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 7 941 062 гривень 

напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 781 000 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

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

4 781 000 гривень. 

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


 

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

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 13 876 704 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 7 941 062   гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

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

750 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, 

які виникли станом на 01.01.2020 року у сумі 391 000 гривень, в тому числі: від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 391000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      3 205 358 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)».     

3.5. Пункт 3 викласти у такій редакції: «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; субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у розрізі 

призначень, згідно з додатком 4.2 до рішення».       

3.6.  У пункті  6 цифри 17 933 681 гривень   замінити відповідно цифрами 

20 127 539 гривень. 

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

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

додатком 4.2.   

6. 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  № 1519 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 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: 

 ******  за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році – 10000,00 гривень; 

 ****** за укладений контракт з ЗСУ в 2018 році  – 5000,00 гривень; 

 ******за укладений контракт з ЗСУ – 10000,00 гривень; 

 ******за укладений контракт з ЗСУ – 10000,00 гривень; 

 ******за укладений контракт з ЗСУ – 10000,00 гривень; 

 ******за укладений контракт з ЗСУ – 10000,00 гривень; 

 ****** за укладений контракт з ЗСУ – 10000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень;  

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на  лікування дитини – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування дитини – 3000,00 гривень; 



 

 ******на лікування – 5000,00 гривень;  

 ******на лікування – 3000,00 гривень;  

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування дитини – 5000,00 гривень; 

 ******на лікування дитини – 5000,00  гривень; 

 ******на лікування – 5000,00  гривень; 

 ******на лікування – 5000,00  гривень; 

 ******на лікування – 5000,00  гривень; 

 ******на лікування – 5000,00  гривень ; 

 ******на лікування – 5000,00  гривень.; 

 ******на лікування – 5000,00 гривень. 

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  № 1520 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Жубровицького 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 Україні», керуючись статтею 23 

Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням Олевської 

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

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Жубровицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 28.01.2020, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозиції та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Жубровицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Жубровичі, що складається з села 

Жубровичі від 28.01.2020 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Жубровицького старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 28.01.2020 оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1521 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Журжевицького 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 Журжевицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 29.01.2020, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозиції та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Журжевицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Журжевичі, що складається з сіл 

Журжевичі та Рудня від 29.01.2020 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Журжевицького старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 29.01.2020 оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1522 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Кишинського 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 Україні», керуючись статтею 23 

Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням Олевської 

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

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Кишинського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 07.02.2020, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Кишинського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Кишин, що складається з сіл Кишин, 

Болярка, Забороче та селища Лугове від 07.02.2020 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Кишинського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 07.02.2020 оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1523 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Покровського 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 Покровського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 11.02.2020, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Покровського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Покровське, що складається з сіл 

Покровське, Будки, Михайлівка та Млинок від 11.02.2020 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Покровського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 11.02.2020 оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1524 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Руднє-Бистрянського 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 Руднє-

Бистрянського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 13.02.2020, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Руднє-

Бистрянського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в с. Рудня-Бистра, що 

складається з сіл Рудня-Бистра, Варварівка, Корощине та селища Сновидовичі 

від 13.02.2020 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Руднє-Бистрянського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 13.02.2020 оприлюднити на офіційному веб-сайті 

Олевської міської ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1525 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Стовпинського 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 Україні», керуючись статтею 

23 Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням Олевської 

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

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Стовпинського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 14.02.2020, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Стовпинського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Стовпинка, що складається з сіл 

Стовпинка та Держанівка від 14.02.2020 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Стовпинського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 14.02.2020 оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1526 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про створення освітніх округів  

та  опорних  закладів 

загальної середньої освіти 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 червня 2019 року № 532 «Про затвердження Положення про 

освітній округ і опорний заклад освіти», з метою створення ефективної системи 

освіти, здатної надавати якісні послуги для суб’єктів освітнього процесу 

закладів Олевської міської ради (об’єднаної територіальної громади), 

враховуючи рекомендації постійної комісії Олевської міської  ради з питань з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, 

дотримуючись вимог Цивільного та Господарського кодексів України, 

трудового законодавства, керуючись ст. 26, 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Олевська  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Створити Олевський освітній округ №1, реорганізувавши  комунальний 

заклад «Олевська гімназія» (код ЄДРПОУ22054976, юридична адреса: вул. 

Інтернаціональна, 34, м.Олевськ, Олевський район, Житомирська область) в 

комунальний заклад «Опорний заклад освіти Олевська гімназія». 

Затвердити структуру Олевського освітнього округу №1 у складі: 

- Опорний заклад освіти Олевська гімназія; 

- Варварівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів; 

- Корощинська загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів. 

2. Створити Олевський освітній округ №2, реорганізувавши  комунальний 

заклад «Олевська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2» (код 

ЄДРПОУ22055013, юридична адреса: вул. Шкільна, 1, м.Олевськ, Олевський 

район, Житомирська область) в комунальний заклад «Опорний заклад освіти 

Олевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2».  

Затвердити структуру Олевського освітнього округу №2 у складі:  

- Опорний заклад освіти Олевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2; 

- Тепеницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 

- Замисловицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

3. Створити Олевський освітній округ №3, реорганізувавши  комунальний 

заклад «Олевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» (код ЄДРПОУ 



 

22054999, юридична адреса: вул.Пушкіна, 24, м. Олевськ, Олевський район, 

Житомирська область,) в комунальний заклад «Опорний заклад освіти 

Олевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»  
Затвердити  структуру Олевського освітнього округу №3 у складі:  

- Опорний заклад освіти Олевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3;  

- Будківська  загальноосвітня школа І ступеню; 

- Хмелівська  загальноосвітня  школа І ступеню; 

- Андріївська загальноосвітня школа І ступеню;  

- Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;  

- Сущанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів; 

- Журжевицька загальноосвітня школа І-ІІступенів. 

4. Створити  Копищенський  освітній округ, реорганізувавши  комунальний 

заклад «Копищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (код ЄДРПОУ 

22054982, юридична адреса: вул.Партизанська,31, с.Копище, Олевський район, 

Житомирська  область) в комунальний заклад «Опорний заклад освіти  

Копищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» . 

Затвердити  структуру Копищенського  освітнього округу у складі: 

-  Опорний заклад освіти Копищенська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів;  

- Хочинська  загальноосвітня школа І-ІІІступенів;  

- Майдан-Копищенська  загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів;  

- Перганська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів; 

- Юрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

5. Створити  Кишинський освітній округ, реорганізувавши  комунальний заклад 

«Кишинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (код ЄДРПОУ22054858, 

юридична адреса: вул.Інтернаціональна, 34, м.Олевськ, Олевський район, 

Житомирська  область) в комунальний заклад «Опорний заклад освіти 

Кишинська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 
Затвердити  структуру Кишинського  освітнього округу у складі:  

- Опорний заклад освіти Кишинська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

- Стовпинська  загальноосвітня школа І-ІІступенів; 

- Зубковицька  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів; 

- Забороченська загальноосвітня школа І ступенів; 

- Болярська загальноосвітня школа І ступеня. 

6. Створити  Лопатицький  освітній округ, реорганізувавши  комунальний 

заклад «Лопатицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (код ЄДРПОУ 

22054887, юридична адреса: вул.Гагаріна,50,  с.Лопатичі, Олевський район, 

Житомирська  область) в комунальний заклад «Опорний заклад освіти 

Лопатицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  

Затвердити  структуру Лопатицького   освітнього округу у складі:  

- Опорний заклад освіти Лопатицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

- Сердюківська   загальноосвітня школа І-ІІступенів; 

- Зольнянська загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів;  

- Калинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів; 

- Майданська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 

- Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 



 

- Джерельська загальноосвітня школа І ступеня; 

- Сарнівська загальноосвітня школа І ступеня. 

7. Створити  Жубровицький  освітній округ, реорганізувавши  комунальний 

заклад «Жубровицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ( код ЄДРПОУ 

22054864, юридична адреса: вул.Шевченка,1, с.Жубровичі, Олевський район,  

Житомирська  область) в комунальний заклад «Опорний заклад освіти 

Жубровицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».   

Затвердити  структуру Жубровицького   освітнього округу у складі:  

- Опорний заклад освіти Жубровицька  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів,  

- Новоозерянський НВК,  

- Дружбівський НВК. 

 

8. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту (В. Левченку) протягом трьох 

робочих днів письмово повідомити державного реєстратора  про реорганізацію 

комунальних закладів освіти. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного 

розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1527 

LІ сесія                         VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

 

З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, підвищення ефективності 

використання економічного потенціалу та функціонування соціальної сферидля 

покращення якості життя населення, відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», а також враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій 

міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, додається. 

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 
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Програма  економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі Програма) – документ, 

який визначає пріоритети і ключові  напрями  економічного і соціального 

розвитку Олевської міської ОТГ на 2020 рік та передбачає мобілізацію зусиль і 

дій виконавчого апарату міської ради, депутатського корпусу,  усіх структур 

органу місцевого самоврядування та сторін соціального партнерства щодо їх 

реалізації.  

Законодавчою основою її розроблення є Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання  територіальних 

громад» та «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України». 

 Громадське обговорення проєкту Програми забезпечено шляхом його 

розміщення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у 

попередніх роках, в Програмі визначені прогнозні показники, а за урахуванням 

оцінки ресурсного потенціалу, змін у законодавчих та нормативно-правових 

актах, наявних проблем і можливих ризиків та нагальних потреб – основні 

напрями та заходи, спрямовані на досягнення її мети та стратегічних 

пріоритетів розвитку громади.  

На фінансування заходів Програми передбачається  спрямування коштів  з 

місцевого, обласного та держаних бюджетів, субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад, субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, 

власних коштів суб’єктів господарювання, інвестиційних та інших коштів, 

відповідно до чинного законодавства. 

 Координацію і організацію виконання Програми здійснює Олевська 

міська рада. 

 Зміни і доповнення до Програми, підготовлені за ініціативою міської ради 

з урахуванням інструментів і засобів досягнення пріоритетних напрямків 

розвитку громади та поточної ситуації, подаються на затвердження Олевській 

міській раді в установленому порядку.  



 

І. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Олевської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

Олевська міська рада 

2. Розробники Програми Управління та відділи виконавчого 

апарату міської ради 

 

3. Співрозробники Програми Виконавчий апарат міської ради 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада 

 

5. Учасники Програми Виконком міської ради, установи та 

підприємства комунальної форми 

власності, суб’єкти підприємницької 

діяльності усіх форм власності, 

громадські організації, мешканці громади 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7. Прогнозні джерела 

фінансування Програми 

Державний, обласний, районний, 

місцевий бюджети, позабюджетні кошти 

та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

 

Олевська міська об’єднана територіальна громада Житомирської області 

(далі – ОТГ) створена, відповідно до рішення ХІІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 04.07.2016 року №177 «Про добровільне об’єднання громад».  

Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської області, 

басейн річки Уборть. На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – 

з Рокитнівським районом Рівненської області.Площа – 2010,9 км
2
. 

Населення – 33 864 особи,з яких міського 11 006 осіб, або 32,5%, сільського – 

22 858 осіб, або 67,5%. Частка жінок – 56% від населення ОТГ, чоловіків – 44%. 

Олевська ОТГ є найбільшою громадою на Житомирщині та входить до 

числа найбільших в Україні. До складу ОТГ входять 54 населені пункти: м. 

Олевськ, смт. Дружба (Діброва), смт. Новоозерянка (Озеряни, Рудня-

Озерянська), с. Жубровичі, с. Журжевичі (Рудня), с. Замисловичі (Рудня-

Замисловицька, Устинівка, Шебедиха), с. Зольня (Ковалівка, Сердюки), с. 

Зубковичі, с. Калинівка (Бацево, Ліски), с. Кам’янка (Лісове), с. Кишин 

(Болярка, Забороче, Лугове), с. Копище (Майдан-Копищенський), с. Лопатичі, 

с. Майдан (Джерело, Сарнівка), с. Покровське (Будки, Михайлівка, Млинок), с. 

Рудня-Бистра (Варварівка, Корощине, Сновидовичі), с. Стовпинка 

(Держанівка), с. Сущани (Андріївка), с. Тепениця (Артинськ, Обище, Соснівка, 

Хмелівка), с. Хочино (Перга, Рудня-Перганська, Рудня-Хочинська), с. Юрово. 

Центр громади – місто Олевськ. Чисельність наявного населення міста 

становить 10 461 осіб. Відстань від Олевська до обласного центру – м. 



 

Житомир становить: залізницею –163 км, автошляхами – 180 км. Відстань до 

Києва - 235 км. Через місто проходить залізниця сполученням Київ – Львів, 

автодорога Майдан-Копищенський – Котлярка, за 9 км від міста – автодорога 

міжнародного значення Київ – Ковель – Ягодин. 

 

ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2019 році 

Протягом звітного періоду відбулося 13 засідань сесій Олевської міської 

ради VII скликання, прийнято 558 рішень.  

Підготовлено 365 розпоряджень Олевського міського голови. 

Проведено 17засідань виконавчого комітету, прийнято 239 рішень. 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», протягом 2019 року 

до загального відділу виконавчого апарату міської ради надійшло295звернень, 

на особистому прийомі у міського голови побувало понад 270 мешканців. 

Протягом 2019 року матеріальну допомогу отримали 663особи,  всього 

надано допомоги на загальну суму – 1 310 600 грн. 

На виконання Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад», Олевською міською радою у 2019 році було заключено дев’ять 

договорів про співробітництво територіальних громаду формі спільного 

фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми власності, 

які зареєстровані у Міністерстві розвитку громад та територій України. 

На виконання умов вищезазначених договорів та заходів співфінансування 

виділено кошти в сумі: 

1. 160 000,00 грн. – з Рудня-Іванівською сільською 

радоюЄмільчинського району ( по спільному фінансуванню 

(утриманню) Зубковицького ДНЗ №23 «Малятко»); 

2. 207 500,00грн.– з Радовельською сільською радою; 

3. 5 060 951 грн. – з Білокоровицькою сільською радою. 

Одним із важливих і гострих питань є наповнення і виконання доходної 

частини бюджету.  

За 2019 рік за доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) в сумі 

298 548 600 грн. та видатками 299 551 100 грн., в т.ч. : загальний фонд міського 

бюджету виконано за доходами в сумі 284 052 400 грн., за видатками – 

251 471 800 грн., спеціальний фонд за доходами – в сумі 14 496 200 грн., за 

видатками – 48 079 300 грн., із них доходи загального фонду міського бюджету 

(без урахування  міжбюджетних трансфертів) виконано на 102,08%. 

Власні доходи громади за 2019 рік склали 108 173 900 грн.. 
 

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати тапроведено 

розрахунки за спожиті енергоносії по всіх галузях бюджетної сфери. 

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», в 

громаді  діє Центр надання адміністративних послуг. Впродовж 2019 року 

Центром надано 27 343адміністративні послуги, а також оформлено 

154постанови  адміністративних порушень. Через Центр жителі громади мають 

можливість отримати до 118різновидів адміністративних послуг, які включають 

у себе найбільш затребувані послуги у сфері земельних відносин,реєстрації 

бізнесу та нерухомості, дозвільних документів, видачі  довідок соціального 



 

характеру. Щомісяця було організовано приїзд спеціалістів Житомирського 

Сервісного Центру МВС – з метою спрощення отримання послуг мешканцями 

(реєстрація транспортних засобів та видачі посвідчень водія). 

Усі закупівлі, що проводилися міською радою у 2019 році та вартість 

предмету яких перевищувала 1,5 млн. грн. -  на виконання робіт та 200 тис.грн. 

- на закупівлю товарів, проводилися, шляхом застосування електронної системи 

закупівель «Прозоро» через проведення тендерних процедур. За 2019 рік 

міською радою здійснено закупівель на загальну суму 5 877 928,00 грн. 

Загальна сума економії при проведенні даних закупівель склала 2 500 332, 32 

грн. 

Вагомою підтримкою громади стало надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, обсяг яких у2019 році становив 16 418 300 грн. на 

реалізацію 16 проєктів соціально-економічного розвитку, а саме: 

- Реконструкціяадміністративноїбудівліміськоїрадипідцентрнаданняадм

іністративнихпослугповул. Володимирська, 2 в м.Олевськ Житомирської 

області на суму 1 371 816 грн.; 

- Будівництво сучасного центру безпеки громадян по вул. Малікова, 52 

в с.Хочино Олевського району Житомирської області на суму 837 182 

грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі дошкільного 

навчального закладу № 25 «Чебурашка» по вул. Морозова, 3 в с.Зольня, 

Олевського району, Житомирської області на суму 1 205 587 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі дошкільного 

навчального закладу по вул. Сергія Шепетька, 18 в с.Сущани, 

Олевського району Житомирської області на суму 1 449 369 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження)  будівлі Лопатицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 50 в с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на суму 4 698 964 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Княгині Ольги, 3 в 

с.Замисловичі Олевського району Житомирської області на суму 

4 004 074 грн.; 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів в м.Олевськ 

Житомирської області (коригування) на суму 863 068 грн.; 

- Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Гагаріна, 

Матросова, Корольова, Миру, Зоряній в м.Олевськ (коригування) на 

суму 103 390 грн.; 

- Капітальний ремонт частини приміщень з влаштуванням інклюзивно-

ресурсного центру в будівлі центру розвитку дитини №2 "Сонечко" по 

вул. Свято-Миколаївській, 51-А в м. Олевськ, Житомирської області на 

суму 130 000 грн.; 

- Капітальний ремонт покрівлі будівлі Олевської ДЮСШ по вул. Свято-

Миколаївська, 10 в м.Олевськ Житомирської області на суму 949 999 

грн.; 



 

- Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) в Майдан-

Копищенський ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шведа, 1, с. Майдан-

Копищенській, Олевський   район, Житомирська область на суму 

190 000 грн.; 

- Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) Сущанської 

ЗОШ І-ІІ ст. за адресою: вул. Набережна, 1 с.Сущани, Олевського 

району, Житомирської області на суму 94 943 грн.; 

- Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) поліклініки 

комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради по пров. Промисловому, 2 м. Олевськ, Житомирська область на 

суму 112 695 грн.; 

- Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Олевського центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді по вул. Гетьмана 

Виговського№30 в м.Олевськ Житомирської області на суму 190 000 

грн.; 

- Капітальний ремонт проїзду між вул. Лесі Українки та вул. Шкільна в 

с. Варварівка, Олевського району, Житомирської області на суму 

111 913 грн.; 

- Реконструкція незавершеної будівництвом нежитлової будівлі під 

фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном по вул. 40 років 

Перемоги в м. Олевськ Житомирської області на суму 100 000 грн. 

Дороги та дорожня інфраструктура, освітлення: 

Проведено капітальний ремонт доріг та тротуарів: 

- м. Олевськ: пров. Січових  Стрільців на суму 253 300 грн., вул. 

Володимирська – 360 600 грн., вул. Пушкіна  - 150 000 грн., вул. Корольова – 

202 900 грн.; 

- інші населені пункти громади: проїзд вул. Лесі Українки та вул. 

Шкільна в с. Варварівка – 112 000 грн., вул. В.Левчука в с.Тепениця – 479 600 

грн.. 

Проведено поточний ремонт доріг та тротуарів на загальну суму 1 926 900 

грн.: 

- м. Олевськ: вул. Свято-Миколаївська, Володимирська, 

Ціолковського, Свято-Воздвиженська, Олевська, Воздвиженська, Житомирська, 

Гоголя, Ареф’єва, Промислова, Княгині Ольги, Київська, Московська, Герцена, 

Набережна, Січових Стрільців, Ковпака, Хмельницького, Покальчука, площа 

Соборна; 

- інші населені пункти громади: с.Юрове, Болярка, Сердюки, 

Стовпинка, Лопатичі, Кам’янка, Шебедиха та тротуарів, Олевська. 

Облаштовано сквер у центрі міста Олевськ (на березі р. Уборть). 

Виконано роботи по поточному ремонту та обслуговуванню вуличного 

освітлення, перевірено та опломбовано електролічильники. 

Проведено роботи по нанесенню дорожньої розмітки на вулицях м. 

Олевськ на суму 64 000 грн., встановлено дорожні та в’їзні знаки населених 

пунктів між Олевською міською ОТГ та Ємільчинським районом  - 26 000 грн., 



 

встановлено 11 дорожніх знаки (с. Рудня-Бистра, Варварівка, Корощине, 

Лопатичі) – 76 800 грн., виконано поточний ремонт автостоянки по вул. 

Січових Стрільців в м. Олевськ на суму 97 400 грн.. 

 

Благоустрій території громади: 

- огорожі та паркани: біля КЗ «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради – 39 300 грн., водоканал по вул. Московській – 48 500 

грн., по вул. Київській – 24 300 грн., , дитячий майданчик по вул. О.Теліги; 

- утримання кладовищ: м. Олевськ – виготовлено ПКД «Будівництво 

кладовища в міста Олевськ» на суму 174 100 грн., інші населені пункти 

громади  – проведено ремонт парканів та доріг  у с. Юрове – 159 200 грн., с. 

Лопатичі та с. Кам’янка – 146 000 грн.. 

 

Санітарна очистка територій громади: 

- впорядковано сміттєзвалища в м. Олевськ на суму 69 000 грн., в с. 

Копище, с. Хочине, с.Юрове, с. Замисловичі, смт. Новоозерянка, смт. Дружба, 

с. Лопатичі, с.Кам’янка, с. Кишин – 127 000 грн.; 

- облаштовано сміттєві майданчики для ТПВ по вул. Свято-

Миколаївська та Січових Стрільців на суму 128 000 грн.; 

- придбано контейнери для сортування ТПВ на суму 980 000 грн.; 

- виготовлено ПКД на будівництво сміттєсортувальної лінії ТПВ на 

території ОТГ – 240 000 грн.; 

- роботи по ліквідації підтоплень: м. Олевськ – вул. Олевської 

Республіки, Рівненська –218 900 грн., інші населені пункти громади (с. 

Кам’янка, с. Покровське, с. Лопатичі) – 68 100 грн.. Здійснено поточний ремонт 

ливневої водовідвідної системи на площі Соборній – 67 900 грн.; 

- здійснено перезатарення непридатних отрутохімікатів: м. Олевськ – 

536 600 грн., інші населені пункти громади – 211 900 грн.; 

- послуги по снігоочищенню та придбанню протиожеледної суміші: 

м. Олевськ – 289 800 грн., інші населені пункти громади – 109 000 грн.. 

 

Водопостачання та водовідведення: 

- виготовлення ПКД: м. Олевськ – «Реконструкція станції 2-го 

підйому із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з 

доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого 

водопостачання по вул. Промислова (м. Олевськ) – 60 000 грн., с. Кишин –

«Реконструкція зовнішньої мережі водовідведення ДНЗ с. Кишин» - 26 500 

грн.; 

- будівництво: м. Олевськ – водопровідні та каналізаційні мережі по 

вул. Калинова та вул. Олександра Олеся на суму 172 000 грн., вул. Гагаріна та 

вул. Матросова – 92 000 грн., вул. Корольова, вул. Миру, вул. Зоряна 

(коригування) – 105 291 грн.; інші населені пункти громади – виготовлено ПКД 

під будівництво артезіанської свердловини для водо забезпечення с.Хочине  - 

35 000 грн.. 



 

 

Будівництво та капітальні ремонти: 

- м. Олевськ:  виготовлено ПКД під спорудження даху 

багатоквартирного будинку в м.Олевськ, вул.Свято-Миколаївська, 87А на суму 

32 900 грн., проведено технічне обстеження незавершеного будівництва 

нежитлової будівлі по вул. 40 років Перемоги – 59 300 грн., коригування ПКД 

по об’єкту «Реконструкція спортивного комплексу (Палацу спорту) по вул. 

Промислова, 8-а – 30 200 грн., виготовлено ПКД на  будівництво громадського 

туалету по вул.Київській – 20 000 грн., здійснено реконструкцію 

адміністративної будівлі міської ради під Центр надання адміністративних 

послуг – 1 371 800 грн., виготовлено ПКД під реконструкцію «першої черги» 

незавершеної будівництвом нежитлової будівлі під фізкультурно-оздоровчий 

комплекс з  басейном по вул. 40 років Перемоги – 100 000 грн., здійснено 

капітальний ремонт приміщення (заміна 

вікон) поліклініки КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

– 115 400; 

- інші населені пункти громади: будівництво сучасного центру 

безпеки громадян в с. Хочине – 837 200 грн., здійснено демонтаж  аварійних 

нежитлових приміщень у с. Жубровичі та смт. Новоозерянка – 140 000 грн., 

будівництво сучасної амбулаторії з  житлом для лікаря у с. Хочине – 9 064 200 

грн.. 

 

Економічний розвиток громади: 

З метою покращення інвестиційної привабливості та залучення інвестицій 

у розвиток об’єднаної територіальної громади,  відділом економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

виконавчого апарату міської ради було підготовлено та відправлено 17 

грантових заявок.  

Олевську міську ОТГ було визнано переможцем проєкту «SMART 

ENERGY», що дає можливість безкоштовно впровадити в громаді систему 

енергоменеджменту та інтелектуальну систему енергомоніторингу з внесенням 

даних до всеукраїнської системи.  

Також Олевська міська рада у співпраці з громадською організацією 

«Районне товариство охорони природи» отримала фінансування в сумі 280 000 

грн. на реалізацію проєкту «Запровадження роздільного збирання твердих 

побутових відходів в м. Олевську з метою поширення цієї практики на всю 

територію Олевської ОТГ»за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та 

Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 

Олевська міська ОТГ стала призером (ІІІ місце) конкурсу «Краща 

спортивна громада Житомирщини 2019 року» та отримала фінансування на 

розвиток спорту в розмірі 100 000 грн. 

З метою покращення стану навколишнього середовища, підвищення рівня 

енергозбереження, громада отримала можливість здійснити реконструкцію 

вуличного освітлення, замінивши його на енергозберігаюче. Це стало 

можливим за рахунок впровадження економічно вигідного проєкту НЕФКО 



 

(Північна Екологічна Фінансова Корпорація) «Капітальний  ремонт мереж 

вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади». 

В рамках проєкту «Покращення якості надання адміністративних послуг 

для населення», запровадженого в рамках програми «U-LEAD з Європою», 

Олевська міська ОТГ стала 1 з 6 громад в Україні, яка отримала «мобільний 

ЦНАП» - автомобіль та програмне забезпечення до нього. З лютого 2020 року 

розпочинаються виїзди «Мобільного ЦНАПу» до мешканців громади по різних 

населених пунктам, згідно із затвердженим графіком. 

Громада стала одним з переможців конкурсу «Децентралізація та реформа 

культурних послуг», що надасть можливість отримати SWOT-аналіз культурно-

ресурсного потенціалу громади, дослідити потреби і бажання жителів громади 

щодо напрямів розвитку сфери культури, змодельовану систему стандартів 

якості та доступності культурних послуг в громаді та моделі 

поліфункціональних центрів культурних послуг, відповідно до потреб жителів 

громади. 

За 2019 рік укладено та продовжено 20 договорів оренди майна на суму 

217 416 грн./рік. 

За 2019 рік жителям Олевської міської ОТГ було нараховано та дотації за 

утримання молодняка великої рогатої худоби на суму 1 536 700 грн.. 

В рамках розвитку туристичної галузі було виготовлено навіс над 

археологічною пам’яткою (тисячолітній колодязь) на суму 79 000 грн., 

здійснено археологічні розкопки на урочищі «Бабина гора» - 75 000 грн., 

проведено науково-практичну конференцію «Із варягів у греки» (висадження 

корабельного лісу). 

Земельні питання: 

За 2019 рік з аукціону було віддано в оренду 35 земельних ділянок (термін 

оренди 7-10 років), загальною площею 544, 1781 га, укладено 2408 договорів 

оренди земельних паїв, загальною площею 1 951,4126 га, укладено 30 договорів 

оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення (термін 

оренди – 5 років). Загальна сума надходжень за 2019 рік склала 8 516 626,96 

грн.. 

 

Умови для розвитку дітей та молоді (реконструкція закладів освіти, 

ігрових та спортивних майданчиків): 

- м. Олевськ: будівництво Олевської гімназії (ДФРР) на суму 

3 500 000 грн., облаштовано внутрішні санвузли в Олевській ЗОШ №3 на 1 та 2 

поверхах, капітальний ремонт покрівлі Олевської ДЮСШ – 950 000 грн., 

капітальний ремонт частини приміщень з влаштуванням інклюзивно-

ресурсного центру – 130 000 грн., капітальний ремонт частини приміщень 

будівлі Олевського ЦХЕТУМу – 190 000 грн.; побудовано спортивний 

майданчик на території ЦРД №1 «Зірочка» - 70 000 грн., на вул. Січових 

Стрільців – 96 600 грн., на вул. Коцюбинського – 35 000 грн., вул. партизанська 

(спортивний майданчик) – 151 900 грн., а також відбулося будівництво першої 

черги мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими 

видами спорту по вул. Пушкіна на суму 1 291 800 грн.; 



 

- інші населені пункти громади: капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ст. – 4 698 970 грн., 

капітальний ремонт (заходие нергозбереження) будівлі Замисловицької ЗОШ І-

ІІІ ст. – 4 004 070 грн., капітальний ремонт приміщень (заміна вікон та дверей) в 

Майдан-Копищенській ЗОШ І-ІІІ ст. – 190 000 грн., капітальний  ремонт 

приміщення (заміна вікон та дверей) Сущанської ЗОШ І-ІІІ ст. – 94 900 грн., 

облаштовано санвузли в 6 шкільних навчальних закладах (Варварівській ЗОШ 

І-ІІІ ст., Хочинській ЗОШ І-ІІІ ст., Кишинській ЗОШ І-ІІІ ст., Покровській ЗОШ 

І-ІІІ ст., Майданській ЗОШ І-ІІІ ст., Копищенській ЗОШ І-ІІІ), виготовлено 

ПКД «Реконструкція незавершеного будівництва ДНЗв с. Майдан» - 297 800 

грн., Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі ДНЗ в с. Зольня – 

1 206 200 грн., Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі ДНЗ в с. 

Сущани - 1 449 400 грн., придбано нежитлове приміщення для влаштування 

спортивного залу в с. Зольня – 30 000 грн.; побудовано дитячі ігрові 

майданчики в с. Кам’янка, с. Лопатичі, с. Варварівка, с. Жубровичі на суму 

296 200 грн., виготовлено ПКД для будівництва спортивного майданчика для 

міні-футболу зі штучним покриттям у с. Жубровичі – 35 600 грн.. 

В рамках підтримки творчої талановитої учнівської було проведено 

інтелектуальний конкурс знавців історії Олевської Республіки (фестиваль 

«Стежками Тараса Боровця») – 11 учасників, інтелектуальний конкурс юних 

журналістів (фестиваль «Стежками Тараса Боровця») – 22 учасники, конкурс 

стартапів та конкурс ландшафтного дизайну (проєктні ідеї розвитку громади та 

озеленення територій) – 22 учасники, міська інтелектуальна гра «Брейн-ринг» - 

20 учасників, було організовано поїздку олевських школярів на телеканали 

Житомира (Програма «Інформаційний простір громади –власноруч») – 3 

учасники. 

 

Молодіжна і сімейна політика 

На обліку комунальної установи «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей, 

молоді Олевської міської ради» у 2019 році перебувало 76 дітей, які мають 

статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 187 дітей з 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

На території Олевської громади функціонують 7 прийомних сімей, в яких 

виховується 17 прийомних дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому 

виховується 7 дітей-вихованців. 

Загалом у звітному році сімейними формами виховання охоплено 100% 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

В 2019 році в с. Лопатичі було придбане для особи з числа дітей-сиріт, 

Катерині Козловець соціальне житло в рамках регіональної цільової соціальної 

Програми  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2019 роки, на умовах 

співфінансування за рахунок субвеції з обласного та місцевого бюджетів. 

 

Культурні події: 



 

Під час святкування Дня міста було встановлено рекорд України на 

древньому городищі «Бабина гора» у номінації «Масові заходи». Було 

організовано та проведено фестиваль «Week-end в Олевську» - фестиваль 

вуличної музики та Свято чорниці, а також фестиваль «Олевська республіка» та 

«Стежками Тараса Боровця». Відбувся святковий концерт в рамках відзначення 

10-річчя народного інструментального ансамблю «Фаворит». В Олевську 

тривали зйомки документального фільму про Тараса Бульбу-Боровця.  

Олевська міська рада вперше брала участь у Міжнародному будівельному 

конкурсі «Європейська нагорода» (два об’єкти  – сквер у центрі міста та 

бульвар Воїнів-афганців). Потрапивши у фінал, Олевська міська рада вже 

отримала дипломи домінантів, а сквер було визнано одним із кращих та 

надруковано у Європейському будівельному журналі «Romdom». 

 

ІІІ. Цілі та завдання Програми 

Головні цілі та завданнями Програми:закріплення  позитивних тенденцій в 

галузях економіки міської об’єднаної територіальної громади, формування 

умов для їх подальшого розвитку, виходячи із максимального використання 

наявного потенціалу та підвищення рівня зайнятості населення; забезпечення 

життєдіяльності,  екологічної безпеки та сталого розвитку, шляхом вирішення 

основних проблем та реалізації  інфраструктурних проєктів; підвищення 

стандартів життя, шляхом  забезпечення  загальної доступності і суспільно 

прийнятої якості основних соціальних послуг, у тому числі якісної освіти, 

медичного і соціального обслуговування на базі впровадження реформ. 

Основні завдання Програми:забезпечення стабільного  розвитку економіки 

з наростаючою динамікою виробництва; проведення реконструкції, 

модернізації та технічного переоснащення;  зміцнення інвестиційного 

потенціалу; підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

громади (майнових, земельних, бюджетних та енергетичних ресурсів); 

впровадження енергозберігаючих заходів; вжиття заходів, спрямованих на 

реалізацію стимулювання та заохочення ведення підприємницької 

діяльності;вжиття ефективних заходів щодо детінізації доходів та відносин у 

сфері зайнятості; захист соціально вразливих верств населення, учасників 

антитерористичної операції/ООС та сімей загиблих в антитерористичній 

операції/ООС; підвищення якості медичної допомоги; забезпечення 

доступності усіх видів освіти, поліпшення її якості та підвищення 

конкурентоздатності; утримання та розвиток, у межах фінансових 

можливостей, об’єктів культурної інфраструктури; розвиток умов для занять 

фізкультурою і спортом; забезпечення конструктивної взаємодії з громадянами, 

що об’єдналися, з вирішення питань соціально-економічного розвитку; 

реалізація ефективної інформаційної політики з громадськістю для її  залучення 

до участі в процесі обговорення і прийняття рішень, пов’язаних з інтересами 

різних соціальних груп. 

 

ІV.  Основні напрями соціально-економічного розвитку у 2020 році 



 

- забезпечення виконання заходів, передбачених Стратегією розвитку 

Олевської міської ОТГ до 2027 року та даною Програмою; 

- забезпечення виконання доходної частини бюджету; 

- забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого 

бюджету;  

- реконструкція об’єктів соціальної сфери; 

- створення сприятливих умов для розвитку виробництва; 

- забезпечення підвищення конкурентоспроможності осіб без професії, 

особливо молоді та економічно активного населення; 

- вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та 

детінізації доходів населення, зокрема, шляхом проведення постійної 

роз’яснювальної  роботи; 

- подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури  споживчого 

ринку з пріоритетним орієнтиром на забезпечення населення широким 

асортиментом  товарів і послуг;  

- проведення заходів по упорядкуванню комунального майна; 

- забезпечення відкритості інформації про вільні земельні ділянки та 

приміщення на території громади для бізнесу та започаткування нової 

підприємницької справи; 

- представлення туристичного потенціалу об’єднаної територіальної 

громади на обласних туристичних виставкових заходах;  

- забезпечення доступності медичних та освітніх послуг; 

- впровадження нових педагогічних технологій, розширення кількості 

предметів з поглибленим вивченням, покращення роботи з обдарованими 

учнями, активізація участі учнів в олімпіадах і конкурсах; 

- збереження та подальший розвиток культурного потенціалу;  

- забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної освіти; 

- покращення інвестиційного іміджу, шляхом розробки та періодичного 

оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних 

матеріалів про громаду, висвітлення практик інвестування у засобах масової 

інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на 

інвестиційних форумах; 

- забезпечення відкритості та прозорості, об’єктивного та всебічного 

інформування територіальної громади про діяльність міської ради. 

Основна мета розвитку громади у 2020 році: 

 Програма спрямована на: 

- виконання заходів Стратегії розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади до 2027 року; 



 

- створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі 

ефективного функціонування реального сектору економіки та розвитку 

підприємництва; 

- створення умов для економічного зростання, шляхом сприяння 

залученню інвестицій і впровадженню підприємствами інноваційних та 

інвестиційних проєктів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної 

продукції із  застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм 

всебічної підтримки (юридичної, організаційної, презентаційної); 

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів; 

- підвищення рівня добробуту населення, співпраці між 

громадськістю, бізнесом і владою, розвиток та формування сучасної 

інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, покращення 

екологічної безпеки території громади. 

 Цілями діяльності Олевської міської об’єднаної територіальної громади є 

підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення 

стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-

економічної кризи, шляхом зміцнення та збільшення доходної частини 

бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання 

бюджетних коштів.  

Очікувані результати: 

- забезпечення створення фінансової основи для планомірного досягнення 

стратегічних цілей Олевської міської ОТГ;  

- стабільне функціонування бюджетної системи; 

- збільшення  надходження платежів до бюджету; 

- залучення інвестицій для розвитку громади; 

- проведення інвентаризації земельних ділянок; 

- розвиток інфраструктури та інженерних мереж ОТГ ; 

- створення умов для підтримки підприємництва; 

- збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів; 

- сприяння забезпеченню здорового способу життя населення; 

- підвищення ефективності управління комунальним сектором економіки; 

- упорядкування комунального майна, забезпечення контрольованості та 

підвищення ефективності його використання; 

- підвищення відповідальності керівників об’єктів комунальної власності; 

- покращення якості освіти;  

- збереження та розширення мережі дошкільних закладів;                                                                                                                                                                                                   

- збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах 

сімейної медицини;  

- забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки 

учасників антитерористичної операції/ООС та їх родин; 



 

- ліквідація підтоплення території; 

- поліпшення екологічної ситуації на території Олевської міської ОТГ; 

- підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 

територій завдяки ефективному використанню наявного економічного 

потенціалу. 

Охорона здоров’я 

Проблемні питання: 

1. Забезпеченість сімейними лікарями та лікарями  по окремих фахах 

(лікар-невропатолог дитячий, лікар – хірург дитячий, лікар приймального 

відділення).  

2. Забезпечення медпрацівників житлом.  

3. Недостатність коштів для оновлення матеріально-технічної бази, 

медичної апаратури та обладнання.  

4. Непрогнозований стан із захворюваністю на онкопатологію і 

туберкульоз.  

5. Недостатність коштів на проведення капітальних ремонтів. 

Основні  напрями  діяльності: 

Впровадження нової моделі фінансування надання первинної медичної 

допомоги за принципом «гроші  ходять за пацієнтом». 

Здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, 

спрямованих на зниження захворюваності населення у тому числі груп ризику з 

соціально-небезпечних  хвороб, зокрема заходів щодо догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

Модернізація ліжкового фонду лікарняних закладів з урахуванням потреб 

населення у медичному обслуговуванні. 

Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації 

та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції/ООС та для 

громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території. 

Проведення ремонтно-будівельних робіт закладів охорони здоров’я. 

Поступовий перехід на електронний документообіг, що забезпечить 

переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з 

паперового формату в електронний зі створенням єдиних реєстрів закладів, 

лікарів, пацієнтів, ліків тощо. 

Інструменти виконання:  

Виконання  Закону України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській місцевості», плану заходів на 2018-2020 

роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 

року, Стратегії розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної громади 

до 2027 року. 

Очікувані результати: 

Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг  

комунальним некомерційним підприємством «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги»  Олевської міської ради та комунальним некомерційним 

підприємством «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 



 

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості. 

Залучення у сільську місцевість медперсоналу та підвищення рівня його 

кваліфікації. 

Створення умов для надання високоспеціалізованої медичної допомоги 

хворим з серцево-судинними захворюваннями. 

Надання усіх видів допомоги (медичної, реабілітаційної, психологічної) 

учасникам антитерористичної операції/ООС та особам, що прибули з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції/ООС. 

 

Освіта 

Проблемні питання: 

Недостатність фінансування навчальних закладів для ремонту, 

реконструкції та покращення матеріально-технічної бази. 

Капітальний ремонт, встановлення або відновлення роботи санвузліву 

навчальних закладах. 

Реконструкція будівлі Олевської дитячо-юнацької спортивної школи (у 

2019 році було замінено покрівлю). 

Термосанація приміщень шкіл. 

Капітальний ремонт приміщення Олевського ЦХЕТУМу. 

Зношеність комп’ютерної техніки на 60-65%. 

До мережі Інтернет підключено лише 50% шкіл. 

В селах відсутній швидкісний Інтернет, що не дає можливості 

використовувати його у навчальних цілях. 

Необхідність встановлення сучасних котлів, закупівлі торфобрикету для 

забезпечення належного теплового режиму в школах, які опалюються 

грубками (16 шкіл). 

Слабка матеріальна база шкільних майстерень. 

Відсутність спортивних споруд, які б відповідали стандартам. 

Основні напрями діяльності: 

Забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав 

громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей 

дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів 

організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього 

середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної 

громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та 

функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх 

раціональним, якісним та безпечним харчуванням. Створення умов для 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації 

оздоровлення та відпочинку, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури 

та спорту. 

Створення оптимальної мережі загальноосвітніх закладів, підтримка їх 

ефективного функціонування. 



 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, 

збереження і зміцнення їхнього здоров’я. 

Збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та 

відпочинку. 

Створення умов для повноцінного харчування учнів. 

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій. 

Забезпечення права дітей на дошкільну освіту. 

Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та учителів 

сільської місцевості до місць навчання та в зворотному напрямку. 

Інструменти виконання: 

Закон України «Про загальну середню освіту»; 

Стратегія розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної громади 

до 2027 року 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Очікувані результати: 

Задоволення потреб населення у дошкільній освіті. Мінімальне 

перевантаження груп дітьми у дошкільних навчальних закладах.  

Проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти, 

ремонтів систем тепло та водозабезпечення, облаштування внутрішніх 

санвузлів. 

Якісне гаряче харчування учнів. 

Створення у навчальних закладах нового освітнього простору, оснащення 

новим обладнанням, мультимедійними засобами навчання, обладнання медіа 

тек, відповідно до Концепції Нової української школи. 

Розширення мережі опорних шкіл та забезпечення 100%-го підвезення 

учнів шкільними автобусами. 

Створення умов для інклюзивного навчання у всіх опорних школах; 

зменшення кількостідітей, які виховуються в установах                        

інституційного догляду та виховання дітей на 30 %; покращення надання 

послуг дітям з особливими освітніми потребами. 

 

Розвиток фізичної культури та спорту,  

забезпечення здорового  способу життя 

Проблемні питання: 

Недостатня кількість спортивних об’єктів для занять фізичною культурою 

та спортом. 

Освітня міграція спортивної талановитої молоді. 

Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл громади. 

Основні напрямки діяльності: 

Реконструкція стадіону «Колос» та будівлі спортивного залу КУ 

«Олевська ДЮСШ» Олевської міської ради. 

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом. 

Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 



 

Забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури і 

спорту. 

Інструменти виконання: 

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність –здоровий спосіб життя – здорова нація». 

Програма розвитку фізичної культури і спорту Олевської міської 

об’єднаної територіальної громадина 2017-2021 роки. 

Очікувані результати: 

Поліпшення стану здоров’я населення, шляхом створення належних умов 

для занять спортом. 

Поширення масових видів спорту, збільшення кількості осіб, зайнятих 

фізичною культурою та спортом. 

Зростання рейтингового місця у спортивних показниках по області. 

Культура 

Проблемні питання: 

1. Забезпечення фінансування культурно-мистецьких заходів, фестивалів. 

2. Підтримка обдарованої молоді та сприяння в участі самодіяльних 

творчих колективів і аматорів сцени в Всеукраїнських, обласних оглядах, 

конкурсах, виставках, фестивалях, святах культури і мистецтв,надання 

фінансової підтримки. 

3. Заклади культури громади потребують капітальних ремонтів та 

здійснення заходів щодо їх опалення в зимовий період. 

4. Забезпечення закладів культури новим обладнанням, апаратурою, 

костюмами для учасників художньої самодіяльності, музичними інструментів, 

комп’ютерною технікою. 

5. Проведення ремонту міського Будинку культури. 

6. Утеплення  музичної школи; 

7. Проведення ремонтів дахів  клубних закладів с. Забороче, с. Жубровичі, 

с. Майдан, с. Зольня, с.Зубковичі,с. Журжевичі; 

8. Заміна та ремонт опалювальних систем клубних закладів сіл Кишин, 

Забороче, Замисловичі,Дружба, Новоозерянка, Калинівка; 

9. Проведення заміни вікон на металопластикові, проведення ремонтів 

приміщень закладів культури с. Юрове, с. Забороче, с.Журжевичі. 

Основні напрями діяльності: 

-капітальний ремонт аварійних приміщень(с. Забороче, с. Кишин); 

-ремонт та введення в дію опалювальних систем (с. Кишин, с. Забороче, с. 

Болярка, с. Замисловичі, смт. Дружба, с. Калинівка); 

-забезпечення переведення працівників галузі в режим повного робочого 

дня, відповідно до навантажень; 

-придбання технічних засобів, літератури, сценічних костюмів, взуття (с. 

Варварівка, смт Дружба, с. Калинівка, с. Журжевичі, с. Забороччя, смт 

Новоозерянка, с. Обище, с. Сердюки, с. Сарнівка, с. Джерело); 



 

-комп`ютеризація закладів культури з підключенням до мережі Інтернет; 

- пошук додаткових джерел фінансування; 

- пошук орендарів приміщень закладів культури; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

Інструменти виконання: 

Обласна Програма сприяння культурно-мистецькому розвитку області на 

2015-2020 роки; 

Календарний план проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів 

на 2020 рік; 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Очікувані результати: 

Приведення у належний стан приміщень установ культури. 

Розповсюдження сучасної україномовної літератури серед молоді. 

Поширення українського традиційного фольклорного мистецтва, 

української пісні. 

Підтримка, розвиток  та популяризація творчих колективів. 

 

Розвиток туризму 

Проблемні питання: 

Недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму. 

Низький рівень поінформованості туристів про туристичні маршрути та 

об'єкти туристичної інфраструктури громади. 

Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури. 

Відсутність об'єктів «зеленого туризму». 

Основні напрями діяльності: 

Сприяння у підготовці та реалізації проєктів щодо розвитку внутрішнього 

та в’їзного туризму, відкриття нових маршрутів. 

Сприяння у проведені досліджень попиту на місцеві туристичні послуги. 

Представлення туристичного потенціалу громади на виставкових та 

презентаційних заходах. 

Організація виставок, конференцій, фестивалів, семінарів, рекламно-

інформаційних турів. 

Сприяння у розвитку «зеленого туризму». 

Інструменти виконання: 

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2020 року; 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Очікувані результати: 

Створення сприятливих умов для задоволення потреб туристів у 

відпочинку на території громади. 

Збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів. 

 

Молодіжна і сімейна політика 

Проблемні питання: 



 

Відсутність системності в роботі з національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. 

Незабезпечення в повному обсязі організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Основні напрями діяльності: 

Залучення сімей, жінок та дітей до активної громадської діяльності. 

Реалізація свобод у всіх сферах життєдіяльності суспільства та 

впровадження систем соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню насильства в сім’ї, 

припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже вчинено. 

Організація та систематичне проведення інформаційно-просвітницької 

роботи у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

проведення заходів спрямованих на підвищення престижу військової служби. 

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей. 

Інструменти виконання: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми « Молодь України» на 

2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України. 

Міська Програма запобігання протидії домашньому насильству та торгівлі 

людьми на 2020 рік. 

Міська Програма виконання заходів державної соціальної Програми 

«Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021року 

Очікувані результати: 

Формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної 

свідомості, почуття відданості своїй державі. 

 

Захист прав та інтересів дітей 

Проблемні питання: 

Збільшується кількість сімей та осіб, які потребують соціальної підтримки 

працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

  Актуальною є проблема раннього виявлення, оцінки потреб у наданні 

соціальних послуг, здійснення оцінки потреб сім’ї/особи, соціального 

супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, 

попередженні дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального 

сирітства. 

Зберігається тенденція поширення соціально-небезпечних хвороб у 

підлітковому та молодіжному середовищі: алкоголізму, туберкульозу, 

наркоманії,  ВІЛ - інфекції, тощо, в тому числі і в сільській місцевості. 

Потреба у збільшені фінансування на паливно-мастильні матеріали 

транспортного засобу, що дасть можливість в повній мірі здійснювати оцінку 

потреб  та соціальний супровід сімей/осіб, що опинилися в складних життєвих 

обставинах, проводити соціальну роботу в вищезазначених категоріях 

сімей/осіб, матерів, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, 

молодих/неповнолітніх матерів з новонародженими дітьми, неповнолітніх  та 



 

осіб, які перебувають  на обліку сектору пробації  або повернулися з місць 

позбавлення волі, соціальну роботу багатодітних сімей та сімей, де проживають 

діти/особи  з функціональними обмеженнями, сімей опікунів, піклувальників та 

здійснювати соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу, здійснення соціальної роботи щодо надання соціальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім’ями та 

особами внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованих територій та зони 

проведення АТО ООС, проведення обстежень сімей з метою здійснення 

контролю за цільовим використанням допомоги сім’ям з дітьми, більшість яких 

знаходяться в сільській місцевості. 

Основні напрями діяльності: 

Здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями 

сімей через спеціалізовану службу соціальної підтримки сім’ї, Мобільний 

консультативний пункт соціальної роботи. 

Запобігання поширенню соціального сирітства, створення належних умов 

для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї. 

Продовження інформаційної кампанії «Візьміть дитину у родину». 

Здійснення стовідсоткового соціального супроводження прийомних сімей 

та дитячого будинку сімейного типу. 

Забезпечення збереження та збільшення чисельності працівників центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Забезпечення здійснення центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді соціальної профілактики, соціального обслуговування, соціального 

супроводження та соціального супроводу різних категорій сімей, дітей та 

молоді, приділяючи особливу увагу на індивідуальну роботу з клієнтами. 

Подальше підвищення ефективності надання соціальних послуг дітям, 

молоді різним категоріям сімей, які проживають в сільській місцевості; 

Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності працівників 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Створення належних умов діяльності центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

Інструменти виконання: 

Сімейний кодекс України. 

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування». 

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». 

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 23.11.2015 №1393-р. «Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної  стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»; 

від 09.08.2017 № 526-р. «Про Національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план 

заходів з реалізації її І етапу». 



 

Рішення шістнадцятої сесії VIІІ скликання Олевської міської ради від 

16.10.2017 № 286 «Про затвердження Положення комунальної установи «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» у новій 

редакції». 

Очікувальні результати: 

Організація та забезпечення ефективної соціальної роботи комунальної 

установи «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської 

ради» (далі – Центр) в громаді, відповідно до діючих соціальних стандартів та 

нормативів, збереження затвердженої штатної чисельності працівників Центру. 

Спрямованість діяльності Центру на пріоритетність індивідуальної 

соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді в громаді. 

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які утримуються у державних дитячих закладах, шляхом 

реінтеграції в сімейне оточення, розвиток форм сімейного виховання: 

усиновлення, опіки/піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу. 

Запобігання ранньому соціальному сирітству. 

Сприяння у створенні сімей патронатних вихователів у громаді. 

Сприяння у вирішенні питання забезпечення соціальним житлом осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сприяння 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 

сімейні форми виховання; 

Зменшення кількості сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

Розвиток інформаційного простору 

Проблемні питання: 

Потреба в постійному інформуванні населення громади про діяльність 

міської ради. 

Потреба у інформуванні населення громади щодо реалізації державної та 

регіональної політики, впровадженні реформ. 

Необхідність популяризації та розповсюдження  соціально значущих  

видань місцевих авторів. 

Основні напрями діяльності: 

Забезпечення укладання угод для виготовлення та розміщення соціальної 

реклами (білборди, сіті-лайти, інші постери), виготовлення інформаційних 

матеріалів (брошури, буклети). 

Реалізація інформаційно-комунікаційних кампаній щодо впровадження 

реформ, програм та ініціатив. 

Проведення публічних консультацій з громадськістю. 

Запровадження спільних навчальних тренінгів, форумів, семінарів та 

інших заходів. 

Реалізація соціальних проєктів та ініціатив інститутів громадянського 

суспільства (конкурси, гранти). 

Інформування громадян про діяльність міської ради через засоби масової 

інформації, інтернет-видання, соціальні мережі, на офіційному веб-сайті 



 

Олевської міської ради та шляхом виготовлення, розміщення та поширення 

соціальної зовнішньої реклами, інших інформаційних матеріалів. 

Організація та проведення медіа-заходів з нагоди відзначення свят, 

історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат, тренінгів; 

облаштування та створення публічних/тематичних просторів, проведення 

інших заходів відповідальних за інформаційну діяльність та комунікації з 

громадськістю. 

Інструменти виконання: 

Закони України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації», «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». 

Очікувані результати: 

Відпрацювання нових форм комунікації органу місцевого самоврядування 

з представниками громадянського суспільства, налагодження двостороннього 

зв’язку. 

Забезпечення участі громадськості у реалізації державної та регіональної 

політики, стимулювання розвитку громадянського суспільства. 

Підвищення рівня поінформованості населення про реалізацію державної 

та регіональної політики, впровадження пріоритетних реформ, врахування 

думки громадськості. 

Реалізація запланованих організаційних заходів. 

Одержання зворотного зв’язку від населення. 

 



 

 
 

             

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

завдання 

 

 

Найменування 

заходу 

 

Обсяг 

фін. 

ресурсів, 

тис.грн. 

2020 рік  

 

Виконавці 
Бюджет 

ОТГ 

Держав 

ний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інші 

1. Об’єкти реконструкції, капітального будівництва 

1 Будівництво центру 

безпеки 

Будівництво сучасного центру 

безпеки в с. Хочине Олевського 

району Житомирської області 

4338,79  4338,79   Міська рада 

2 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Амбулаторія на 1-2 лікаря з 

житлом по вул.Малікова, 51-б, 

в с.Хочине Олевського району - 

будівництво 

7200 320 6880   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

3 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

Реконструкція спортивного 

комплексу (палацу спорту) по 

вул.Промисловій, 8а в 

м.Олевськ 

Житомирськоїобласті 

(коригування)І черга 

19601,73 1960,17 17641,56   Міська рада 

4 Економія витрат на 

енергоносії, 

забезпечення 

належного  

температурного 

режиму в закладі 

Реконструкція головного 

корпусу Олевської гімназії по 

вул. Інтернаціональній,34  в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування проєкту) 

1500,0 750,00 750,00   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

 

5 Завершення 

будівництва 

Коригування робочого проєкту 

«Олевська гімназія по вул. 

Інтернаціональна,34 в м. 

Олевськ Житомирської області 

– будівництво» (завершення 

будівництва) 

16564,727 8282,363 8282,364   Міська рада 

 

6 Енергозбереження Капітальний ремонт 400,00 400,00    Міська рада 



 

 
 

та ефективна 

термосанація Кишинського 

стаціонарного відділення для 

постійного проживання 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) з 

виготовленням ПКД 

7 Покращення умов 

життя жителів 

громади 

Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в с.Кишин 

Олевського району 

Житомирської області 

(Підведення води до 

Кишинського стаціонарного 

відділення, Кишинської ЗОШ, 

Кишинського ДНЗ) 

3232,310  3232,31   Міська рада 

8 Реконструкція 

мосту 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Реконструкція мосту через 

річку Уборть по вул. Свято-

Воздвиженській в м. Олевськ 

Житомирської області» 

600,00 300,00  300,00  Міська рада 

9 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Першотравнева в м. Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

1497,298 149,728 1347,57   Міська рада 

10 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Герцена в м.Олевськ 

Житомирської області 

3477,922 3477,922    Міська рада 



 

 
 

(коригування) 

11 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Олексія Береста в м.Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

3860,184 3860,184    Міська рада 

12 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Пушкіна (тротуари) в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1496,753 149,68 1347,073   Міська рада 

13 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Житомирська в м. Олевськ 

Житомирської області 

833,326 833,326    Міська рада 

14 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Московська в м. Олевськ 

Житомирської області 

2708,255 2708,255    Міська рада 

15 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Січевих стрільців кп 

дороги + тротуар в м. Олевськ 

Житомирської області 

755,016 755,016    Міська рада 

16 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Олевської республіки в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

6679,681 6679,681    Міська рада 

17 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Заводська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1088,341 1088,341    Міська рада 

18 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Промислова в м.Олевськ 

Житомирської області 

5964,82 5964,82    Міська рада 

19 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Гагаріна(право) в 

1328,156 1328,156    Міська рада 



 

 
 

м.Олевськ Житомирської 

області 

20 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Ціолковського в м.Олевськ 

Житомирської області 

2980,524 2980,524    Міська рада 

21 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Зоряна в м. Олевськ 

Житомирської області 

1205,64 1205,64    Міська рада 

22 Утримання доріг  

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Комарова в м.Олевськ 

Житомирської області 

3791,774 3791,774    Міська рада 

23 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Корольова (ліво) в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1261,028 1261,028    Міська рада 

24 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Ковпака в м. Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

1494,984 149,5 1345,484   Міська рада 

 

25 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Івана Франка в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1269,302 400,0 869,302   Міська рада 

26 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Матросова в м.Олевськ 

Житомирської області 

1987,626 1987,626    Міська рада 

27 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Миру в м.Олевськ 

Житомирської області 

2537,861 2537,861    Міська рада 

28 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Промислова в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

3528,52 3528,52    Міська рада 



 

 
 

29 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Олевської республіки в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

2538,113 2538,113    Міська рада 

30 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Олексія Береста в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1755,256 1755,256    Міська рада 

31 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Московська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1501,577 1501,577    Міська рада 

32 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Свято-Миколаївська (тротуари) 

в м. Олевськ Житомирської 

області (коригування) 

1497,616 149,77 1347,846   Міська рада 

33 Утримання доріг  

міста 

Поточний ремонт тротуарів по 

вул. Гетьмана Виговського в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

35,643 35,643    Міська рада 

34 Утримання доріг 

міста 

Поточний ремонт тротуарів по  

вул. Свято-Миколаївська 

м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

35 Утримання доріг 

міста 

Поточний ремонт тротуарів  по 

вул. Володимирська м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

36 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Юрка Тютюнника в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

747,283 747,283    Міська рада 

37 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Коцюбинського в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1444,739 1444,739    Міська рада 



 

 
 

38 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Володимирська (тротуари) в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1474,034 147,4 1326,634   Міська рада 

39 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Льонозаводська в м. Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

1498,796 149,9 1348,896   Міська рада 

40 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Гоголя в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1494,379  1494,379   Міська рада 

41 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул. О.Олеся, пров.О.Олеся в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1450,093  1450,093   Міська рада 

42 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул. Фарзаводська, 

пров.Чкалова в м.Олевськ 

Житомирської області 

1486,522  1486,522   Міська рада 

43 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шкільна в м.Олевськ, 

Житомирської області 

4294,375  4294,375   Міська рада 

44 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

провул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

535,063  535,063   Міська рада 

45 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1383,761  1383,761   Міська рада 

46 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

провул.Олега Кошового в 

м.Олевськ, Житомирської 

285,319 285,319    Міська рада 



 

 
 

області 

47 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Ареф’єва, Л.Українки, 

Хмелівська, Будівельників, 

Партизанська,  провул. 

Партизанський, У.Кармелюка 

В. Лобановського в м. Олевськ» 

50,00 50,00    Міська рада 

48 Освітлення Стандартне приєднання до 

електричних мереж 

електроустановок насосних 

агрегатів по перекачуванню 

побутових стоків за адресою: 

Житомирська область, 

м.Олевськ, вул.Миру 

22,357 22,357    Міська рада 

49 Вуличне освітлення 

сільської місцевості 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Національного 

визволення с.Майдан 

Житомирської області 

655,008   655,008  Міська рада 

 

50 Вуличне освітлення Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення в 

с.Покровське, Олевського 

району, Житомирської області 

410,747  410,747   Міська рада 

51 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Рудня 

Хочинська Олевського району 

Житомирської області 

299,682 299,682    Міська рада 

52 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Перга 

Олевського району 

Житомирської області 

791,541  791,541   Міська рада 

53 Вуличне освітлення Капітальний ремонт 299,73 299,73    Міська рада 



 

 
 

зовнішнього освітлення вулиці 

Леоніда Ступницького в 

с.Сарнівка Олевського району 

Житомирської області 

54 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

Олевської ОТГ 

13900,00 1400,00   12500,00 НЕФКО, 

Міська рада 

55 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Центральна в 

смт.Дружба 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

56 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Центральна-

Шевченка с.Жубровичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

57 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Зарічна  - 

Гагаріна с.Лопатичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

58 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Житомирська 

с.Кишин 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

59 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Лесі Українки 

с.Варварівка 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

60 Модернізація Заміна існуючих світильників В межах В межах   В межах НЕФКО, 



 

 
 

освітлення вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Набережна-

Молодіжна с.Зольня 

кошторисн

их 

призначень 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

міська рада 

61 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Сергія 

Шепетька с.Сущани 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

62 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Центральна 

с.Юрове 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

63 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Лесі Українки 

с.Калинівка 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

64 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Шевченка 

с.Стовпинка 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

65 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Княгині Ольги 

с.Замисловичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

66 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Юрія Креця 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

НЕФКО, 

міська рада 



 

 
 

смт.Новоозерянка нь чень 

67 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Житомирська 

с.Зубковичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

68 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Свято-

Миколаївська  м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

69 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Об’їздна  

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

70 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Герцена 

(промзона) м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

71 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Герцена 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

72 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Ковпака 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

73 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

В межах 

кошторисн

В межах 

кошто 

  В межах 

кошто 

НЕФКО, 

міська рада 



 

 
 

світильники на основі LED 

технології вул. Гагаріна 

м.Олевськ 

их 

призначень 

рисних 

призначе

нь 

рисних 

призна 

чень 

74 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Ціолковського 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

75 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Матросова 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

76 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі 

LEDтехнології вул. Корольова 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

77 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Миру м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

78 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Зіркова 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

79 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Космонавтів 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 



 

 
 

80 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

81 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Робітнича 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

82 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології провул. Ковпака 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

83 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Устима 

Кармалюка м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

84 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Олени Теліги 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

85 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Партизанська 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

86 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

В межах 

кошторисн

их 

В межах 

кошто 

рисних 

  В межах 

кошто 

рисних 

НЕФКО, 

міська рада 



 

 
 

технології провул. 

Партизанський м.Олевськ 

призначень призначе

нь 

призна 

чень 

87 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Будівельників 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

88 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. 

В.Лобановського м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

89 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Льонозаводська 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

90 Реконструкція 

мосту 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Уборть в с. Сущани 

700,00 700,00    Міська рада 

91 Реконструкція 

мосту 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Перга в с. Рудня-

Замисловицька 

635,00 635,00    Міська рада 

92 Реконструкція 

мосту 

Ремонт мосту по вул. 

Незалежна в с. Рудня-

Хочинська 

400,00 400,00    Міська рада 

93 Освітлення Освітлення вул. Молодіжна, 

Б.Хмельницького в районі ЗОШ 

№2 м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

94 Модернізація 

освітлення 

Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Нова в с. 

Кам’янка 

500,00 500,00    Міська рада 

95 Освітлення Виготовлення проєктної 

документації «Встановлення 

80,00 80,00    Міська рада 



 

 
 

вуличного освітлення по вул. 

Л.Україки в с.Андріївка 

Олевського району 

Житомирської області» 

96 Вуличне освітлення Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення по вул. 

Морозова, Нова в с.Зольня, 

Олевського району, 

Житомирської області  

50,00 50,00    Міська рада 

97 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

(термосанація) приміщення 

ДНЗ №18 «Дзвіночок» в с. 

Лопатичі, Олевського району» 

100,00 100,00    Міська рада 

98 Вуличне освітлення Ремонт зовнішнього освітлення 

по вул. Шкільна, Садова, 

Молодіжна, Ковпака, 

Заводська, Будівельна, Зарічна, 

Нова в с. Вар варівка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

1400,00 1400,00    Міська рада 

99 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Олени Пчілки в м. Олевськ 

Житомирської області» 

20,00 20,00    Міська рада 

100 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Героїв Крут в м. Олевськ 

20,00 20,00    Міська рада 



 

 
 

Житомирської області» 

101 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Ліквідації підтоплень  

по вул. Рівненська в м. Олевськ 

Житомирської області» 

30,00 30,00    Міська рада 

102 Утримання доріг 

громади 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Шевченка в с. Жубровичі, 

Олевського району 

Житомирської області» 

25,00 25,00    Міська рада 

103 Утримання доріг 

громади 

Капітальний ремонт тротуару 

поруч з ЦРД №2в м. Олевськ 

Житомирської області 

300,00 300,00    Міська рада 

104 Утримання доріг 

громади 

Поточний  ремонт пішоходної 

доріжки між бульваром воїнів 

Афганців та вул.Свято-

Миколаївська в м.Олевськ 

Олевського району 

Житомирської області 

199,024 199,024     

105 Вуличне освітлення Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення по вул. 

Рад, Ступіна в м. Олевськ, 

Житомирської області» 

50,00 50,00    Міська рада 

106 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт покрівлі 

адміністративного приміщення 

сільської ради в с. Жубровичі, 

Олевського району 

50,00 50,00    Міська рада 



 

 
 

107 Будівництво 

спортивних споруд 

Будівництво 

мультифункціонального 

спортивного майданчика для 

заняття ігровими видами 

спорту по вул. Пушкіна, 24-б в 

місті Олевськ Житомирської 

області 

1421,404 1421,404 877,800   Міська рада 

 

 



 

 
 

2. Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою 

1 Благоустрій Благоустрій міст, сіл, селищ. 

КЕКВ 2210 Предмети, 

матеріали, обладнання та 

інвентар 

632,00 632,00    Міська рада 

2 Благоустрій КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім 

комунальних) в т.ч.: 

Послуги патрульного 

снігоочищення; 

Послуги вивезення ТПВ; 

Транспортні послуги по 

розміщенню та наповненню 

ящиків протипожежною 

сумішшю; 

Послуги перевірки і 

пломбування електр. 

лічильників; 

Послуги вуличного освітлення; 

Послуги розмітки вулиць; 

Послуги встановлення 

дорожніх знаків; 

Утримання кладовищ; 

Послуги по обрізанню та 

зрізанню аварійних дерев; 

Послуги по очищенню 

ливневих канав; 

Послуги програмування 

електролічильників; 

Параметризація 

багатопрофільних 

ел.лічильників; 

Пломбування ел.лічильників; 

Послуги розміщення ТВП; 

1951,4 

 

199,00 

 

199,00 

6,00 

 

 

18,00 

 

 

420,00 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

90,00 

 

100,00 

 

80,00 

10,00 

 

10,00 

 

110,00 

1951,4 

 

199,00 

 

199,00 

6,00 

 

 

18,00 

 

 

420,00 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

90,00 

 

100,00 

 

80,00 

10,00 

 

10,00 

 

110,0 

   Міська рада 



 

 
 

Послуги по ліквідації 

підтоплень; 

Інші послуги 

 

79,400 

300,00 

 

79,400 

300,00 

3 Благоустрій Придбання предметів 

довгострокового користування 

КЕКВ 3110 -  контейнери  для 

роздільного збору сміття  (20 

шт.) 

150,00 150,00    Міська рада 

4 Благоустрій Виготовлення проєктно-

кошторисної документації по 

об’єктах благоустрою 

(Капітальний ремонт інших 

об’єктів КЕКВ 3132 

1000,00 1000,00    Міська рада 

5 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Коригування робочого проєкту 

«Парк відпочинку по вул. 

Свято-Миколаївській в м. 

Олевськ» 

50,00 50,00    Міська рада 

6 Благоустрій Влаштування огорожі по 

вул.Княгині Ольги в м.Олевськ 

Житомирської області 

12,635 12,635    Міська рада 

7 Санітарна очистка 

території 

Влаштування контейнерних 

майданчиків для роздільного 

500,00 450,00   50,00 Міська рада 



 

 
 

зберігання ТПВ  -  10 шт 

8 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Капітальний ремонт сміттєвої 

площадки біля житлових 

будинків по вул. Промислова, 

68,70,72,74,76,78 в м.Олевськ 

Житомирської області 

29,976 29,976    Міська рада 

9 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Капітальний ремонт сміттєвої 

площадки біля житлового 

будинку по 

вул.Володимирській, 6 в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

62,903 62,903    Міська рада 

10 Санітарна очистка 

території 

Придбання підмітальної техніки 

для виконання робіт з 

блпгоустрою 

5100 510 4590   Міська рада 

11 Санітарна очистка 

території 

Придбання машини для збору, 

транспортування твердих 

побутових відходів для 

обслуговування населених 

пунктів ОТГ 

2700 270 2430   Міська рада 

12 Санітарна очистка 

території 

Закупівля  трактора для 

виконання робіт з благоустрою 

500,00  500,00   Міська рада 

13 Благоустрій Придбання автогрейдеру 2500,00  2500,00   Міська рада 

14 Санітарна очистка 

території 

Придбання  асенізаторної 

машини 

1500,00  1500,00   Міська рада 

15 Благоустрій Поточний ремонт-влаштування 

огорожі пам’ятника загиблим 

воїнам-односельчанам по 

вул.Гагаріна в с.Лопатичі  

Олевського району  

Житомирської області 

77,656 77,656    Міська рада 



 

 
 

16 Благоустрій Поточний ремонт пам’тника ім. 

Т.Шевченка в с. Зольня 

20,00 20,00    Міська рада 

17 Благоустрій Виготовлення 

проєктно - кошторисної 

документації на нове 

кладовище м.Олевськ 

80,00 80,00    Міська рада 

18 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  

кладовища по вул. Зарічна 

с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської областві 

299,522 299,522    Міська рада 

19 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  

кладовища по вул. Гагаріна 

с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської областві 

262,511 262,11    Міська рада 

20 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Поровське 

30,0 30,00    Міська рада 

21 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Тепениця 

Олевського району 

261,704 261,704    Міська рада 

22 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Хмелівка 

Олевського району 

193,379 193,379    Міська рада 

23 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Артинськ 

Олевського району 

150,329 150,329    Міська рада 

24 Благоустрій Капітальний рнмонт огорожі 

кладовища с.Сущани 

120,00 120,00    Міська рада 

25 Благоустрій Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт огорожі кладовища в 

с.Майдан Олевського району, 

Житомирської області» 

5,00 5,00    Міська рада 



 

 
 

26 Благоустрій Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт огорожі кладовища в 

с.Журжевичі Олевського 

району Житомирської області» 

5,00 5,00    Міська рада 

27 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Рудня –

ОзерянськаОлевського району 

Житомирської області 

20,00 20,00    Міська рада 

28 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища 

с.ОзеряниОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

29 Благоустрій Поточний ремонт огорожі на 

території 2-х кладовищ 

с.Кам’янкаОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

30 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища в с. Замисловичі, 

Олевського району, 

Житомирської області 

(коригування) 

299,868 

 

30,00 269,868   Міська рада 

31 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища в с. Зубковичі, 

Олевського району 

Житомирської області 

277,742 27,8 249,942   Міська рада 

32 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Сердюки 

50,00 50,00    Міська рада 

33 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Зольня 

50,00 50,00     

34 Благоустрій Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

6,00 6,00    Міська рада 



 

 
 

ремонт огорожі  кладовища в с. 

Покровське, Олевського району 

Житомирської області» 

35 Санітарна очистка 

території 

Закупівля вуличних 

контейнерів для роздільного 

зберігання ТПВ для с.  

Покровське, Олевського району 

Житомирської області 

30,00 30,00    Міська рада 

36 Благоустрій Ремонт автобусних зупинок в  

с. ВарварівкаОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

37 Благоустрій Ремонт частини огорожі 

кладовища в смт. Діброва, 

Олевського району 

Житомирської областві 

85,00 85,00    Міська рада 

38 Благоустрій Капітальний ремонт столярного 

цеху – стандартне приєднання 

до електричних мереж 

електроустановок по вул. 

Січових Стрільців, 29а в м. 

Олевськ, Олевського району, 

Житомирської області 

43,147 0,5 42,647   Міська рада 

39 Благоустрій Виготовлення проєктно-

кошторисної документації та 

експертного звіту на 

«Будівництво кладовища м. 

Олевськ 

400,114 400,114    Міська рада 

40 Благоустрій Виготовлення ПКД на 

будівництво сміттєсортувальної 

лінії ТПВ на території 

Олевської ОТГ Олевського 

району Житомирської області 

240,00 240,00    Міська рада 



 

 
 

41 Демонтаж Демонтаж аварійних 

нежитлових будівель смт. 

Новоозерянка та с.Жубровичі 

457,537 457,537    Міська рада 

42 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  та 

благоустрій та центральної 

частини в с.Юрове Олевського 

району Житомирської області 

267,30 267,30    Міська рада 

43 Благоустрій Встановлення дитячих 

майданчиків по вул.Центральна 

смт.ДружбаОлевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

44 Благоустрій Встановлення дитячого 

майданчика в 

с.СущаниОлевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

45 Благоустрій Проведення поточного ремонту 

дитячих гральних майданчиків 

та встановлення нових 

50,0 50,0    Міська рада 

46 Благоустрій Встановлення дитячого 

майданчика в 

с.ПокровськеОлевського 

району Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

47 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

вулиць в районі клубу та пошти 

в с.Юрове Олевського району 

Житомирської області 

101,01 101,01    Міська рада 

3. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики 

1 Покращення якості 

питної води 

Будівництво артезіанської 

свердловини для 

водопостачання  в с. Хочино по 

вул.Малікова Олевського 

району Житомирської області 

1000,83 100,0 900,83   Міська рада 



 

 
 

2 Покращення якості 

питної води 

Виготовлення проєктної 

документації «Будівництво 

артезіанської свердловини та 

станції знезалізнення води в 

с.Сущани Олевського району 

Житомирської області» 

80,00 80,00    Міська рада 

3 Покращення якості 

питної води 

Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в смт.Дружба 

Олевського району 

Житомирської області 

350,00  350,00   Міська рада 

4 Покращення умов 

життя 

Капітальний ремонт квартири 

№10 в житловому будинку по 

вул. Герцена,12 в м.Олевськ 

Житомирської області 

142,122 142,22    Міська рада 

5 Підвищення якості 

послуг 

Утримання очисних споруд та 

закладів соціальної сфери 

м.Олевськ 

400,00 400,00    Міська рада 

6 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі 

по вул.Набережна в м.Олевськ 

Житомирської області 

114,444 114,444    Міська рада 

7 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі 

по вул.Пушкіна (буд.22-26) в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

137,839 137,839    Міська рада 

8 Формування 

тарифів на послуги 

водопостачання, 

водовідведення, 

утримання 

житлових будинків  

Розробка економічно-

обґрунтованих тарифів. 

 

Фінансуван

ня не 

потребує 

    Міська рада 



 

 
 

та вивозу ТПВ 

9 Виконання Закону 

України «Про 

особливості 

здійснення права 

власності у 

багатоповерховихб

удинках» 

Сприяти жителям 

багатоповерхових житлових 

будинків у визначенні 

управителя даних будинків 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

10 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Сприяти мешканцям громади у 

вирішенні питань побудови 

індивідуальних житлових 

будинків, будівництві нових 

будинків на власних земельних 

ділянках 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

11 Благоустрій 

території 

Впорядкувати існуючі квартали 

житлової забудови,  домогтися 

здійснення їх благоустрою 

Кошти 

мешканців 

житлових 

будинків 

    Міська 

рада,вуличні 

комітети 

12 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Створення ОСББ в 

багатоповерхових комунальних 

житлових будинках 

Кошти 

мешканців 

комунальн

их 

будинків 

    Міська рада, 

мешканці  

комунальних 

будинків 

13 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на 

проведення робіт по ліквідації 

підтоплень 

с.СарнівкаОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

14 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

1349,807 300,00   1049,807 Міська рада 



 

 
 

по вул.Промислова,78 

15 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Промислова,72 

1349,876 300,00   1049,876 Міська рада 

16 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Київська,16а 

902,370 100,00   802,370 Міська рада 

17 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Княгині Ольги, 22 

1349,507 300,00   1049,507 Міська рада 

18 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Герцена, 22 

1293,718 350,00   943,718 Міська рада 

19 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Інтернаціональна, 

32а 

1351,670 300,00   1051,670 Міська рада 

20 Підвищення якості 

питної води 

Реконструкція станції 2-го 

підйому із застосуванням 

новітніх технологій та 

встановленням обладнання з 

доочистки та знезалізнення 

питної води в системі 

централізованого 

водопостачання по вулиці 

Промислова, м. Олевськ, 

Олевського району, 

3700,00 370,00 3330,00   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 



 

 
 

Житомирської області 

21 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Заміна покрівлі 

багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: вул. Лесі 

Українки, 92 в с. 

ВарварівкаОлевського району 

Житомирської області 

100,00 100,00    Міська рада 

22 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт зливової 

мережі по вул. І.Франка від 

перехрестя з вул. Калиновою до 

буд.№10 в м.Олевськ 

Житомирської області 

78,337 8,0 70,337   Міська рада 

23 Енергозбереження Капітальний ремонт (ефективна 

термосанація) житлового 

будинку по вул. 40 років 

Перемоги, 4 в м.Олевськ 

Житомирської області (проєктні 

роботи) 

35,0   35,0  Міська рада 

24 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації та 

експертного звіту на 

«Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. 40 

років Перемоги» 

35,480 35,480    Міська рада 

25 Енергозбереження Проведення проєктних та 

пошукових робіт по об’єкту 

«Реконструкція незавершеного 

будівництва нежитлової будівлі 

під фізкультурно-оздоровчий 

комплекс з басейном по вул. 40 

років Перемоги, м.Олевськ» 

100,00 100,00    Міська рада 



 

 
 

26 Підвищення 

техніко-

економічного рівня 

 

Технічне переоснащення 

незавершеного будівництва 

нежитлової будівлі по вул.40 

років Перемоги 

59,284 59,284    Міська рада 

4.Ремонт комунальних доріг в населених пунктах громади 

1 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт вул. 

Набережна в с. Кам’янка 

Олевського району 

Житомирської області 

1497,542 500,00 997,542   Міська рада 

2 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Левчука в Тепениця Олевського 

району, Житомирської області 

(коригування) 

1496,172 149,62 1346,552   Міська рада 

3 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Садова, вул.Зарічна, 

вул.Будівельників та вул. 

Чкалова, вул.Мирна, 

вул.Поліська в с.Тепениця 

Олевського району 

Житомирської області 

175,21 175,21    Міська рада 

4 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт вул. Миру, 

вул.Поліська, вул.П.Морозова в 

с.Тепениця Олевського району 

Житомирської області 

70,702 70,702    Міська рада 

5 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт вулиці 

Зарічна  в  м. Олевськ 

Житомирської області 

70,519 70,519    Міська рада 

6 Утримання доріг Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю на утримання доріг 

в тому числі: 

400,00 

 

50,10 

30,00 

400,00 

 

50,10 

30,00 

   Міська рада 



 

 
 

Фарба з світовими відблисками; 

Дорожні знаки; 

Відбиваючі світові елементи; 

Протиожеледна суміш; 

Лежачі поліцейські 

 

50,00 

 

199,90 

70,00 

 

50,00 

 

199,90 

70,00 

7 Утримання доріг Підсипання вулиць 865,112 865,112    Міська рада 

8 Утримання доріг Ямковий ремонт  вулиць 446,013 446,013    Міська рада 

9 Утримання доріг Грейдерування доріг 109,5 109,5    Міська рада 

10 Утримання доріг Грейдерування  с.Бацево, 

вул.Миру 
1,500 1,500    Міська рада 

11 Утримання доріг Грейдерування  с.Ліски, 

пров.Лісовий 

1,500 1,500    Міська рада 

12 Утримання доріг Грейдерування  с.Майдан-

Копищенський, вул.Шведа 

1,500 1,500    Міська рада 

13 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Л.Українки 

1,500 1,500    Міська рада 

14 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Рильського 

1,500 1,500    Міська рада 

15 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Заводська 

1,500 1,500    Міська рада 

16 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Соборна 

1,500 1,500    Міська рада 

17 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Набережна 

1,500 1,500    Міська рада 

18 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Бурштинова 

1,500 1,500    Міська рада 

19 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Калініна 

1,500 1,500    Міська рада 

20 Утримання доріг Грейдерування  с.Млинок, 

вул.Шевченко 

1,500 1,500    Міська рада 



 

 
 

21 Утримання доріг Грейдерування  с.Михайлівка, 

вул.Рад 

1,500 1,500    Міська рада 

22 Утримання доріг Грейдерування  с.Михайлівка, 

вул.Ковпака 

1,500 1,500    Міська рада 

23 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Урожайна 

1,500 1,500    Міська рада 

24 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Гагаріна 

1,500 1,500    Міська рада 

25 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Поліська 

1,500 1,500    Міська рада 

26 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Набережна 

1,500 1,500    Міська рада 

27 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Національного визволення 

1,500 1,500    Міська рада 

28 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Робітнича, вул.Щаслива 

3,00 3,00    Міська рада 

29 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ціолковського, вул.Миру, 

вул.Корольова, вул.Матросова, 

вул. Гагаріна 

7,500 7,500    Міська рада 

30 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ковпака, вул.Польова, 

вул.Павленка, 

вул.Покальчука, 

вул.Молодіжна 

7,500 7,500    Міська рада 

31 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Шкільна, вул.Весняна, 

вул.Житня, 

вул.Незалежності 

6,00 6,00    Міська рада 

32 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Степова, вул.Східна 

3,00 3,00    Міська рада 



 

 
 

33 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Герцена, 

вул.Співдружності, 

вул.Олевська, 

вул.Горького 

6,00 6,00    Міська рада 

34 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Покальчука 

1,500 1,500    Міська рада 

35 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Московська, 

вул.Московський 

3,00 3,00    Міська рада 

36 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Олени Пчілки 

1,500 1,500    Міська рада 

37 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Героїв Крут 

1,500 1,500    Міська рада 

38 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Українська, вул.Західна, 

вул.Котляревського 

4,500 4,500    Міська рада 

39 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ступіна, вул.Рад, 

пров.Ступіна 

4,500 4,500    Міська рада 

40 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Коцюбинського, 

вул.Залізнична, вул.Олега 

Ольжича 

4,500 4,500    Міська рада 

41 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ю.Тютюнника, вул.20 років 

Незалежності, 

вул.Ол.Опанасюка 

4,500 4,500    Міська рада 

42 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Шевченка, 

провул.Шевченка 

3,00 3,00    Міська рада 



 

 
 

43 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Будівельників, 

провул.Будівельників 

3,00 3,00    Міська рада 

44 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Партизанська, провул. 

Партизанський 

3,00 3,00    Міська рада 

45 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Устима Кармелюка 

1,500 1,500    Міська рада 

46 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Хмелівська 

1,500 1,500    Міська рада 

47 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Олега Кошового 

1,500 1,500    Міська рада 

48 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Житомирська, провул. 

Житомирський 

3,00 3,00    Міська рада 

49 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ареф’єва, вул.Гоголя 

3,00 3,00    Міська рада 

50 Утримання доріг Підсипання вулиць м.Олевськ, 

вул.Коцюбинського, 

вул.Шевченка, вул. Олени 

Пчілки, вул.Героїв Крут, 

вул.Житомирська, 

вул.Горького, 

вул.Співдружності, 

вул.Шкільна, 

вул.Житня, вул.Східна, 

вул.Незалежності, вул.  Західна, 

300,00 300,00    Міська рада 



 

 
 

вул.Павленко 

51 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Кишин, 

вул.Зелена, 

вул.Шевченка 

32,284 32,284    Міська рада 

52 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Перга, 

провул.Незалежний, 

вул.Сидоренко, вул.Піскова, 

вул.Незалежна 

48,568 48,568    Міська рада 

53 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня-

Перганська, вул.Зарічна 

16,142 16,142    Міська рада 

54 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Замисловичі, 

вул.Соборна, вул.Вишнева, 

вул.Ковпака, вул.Гагаріна 

64,568 64,568    Міська рада 

55 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Лопатичі, 

вул.Червона, вул.Ковальчука 

32,284 32,284    Міська рада 

56 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня-

Бистра, 

вул.Озерна 

16,142 16,142    Міська рада 

57 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Корощине, 

вул.Лісова, 

вул.Гагаріна, 

вул.Нова 

48,426 48,426    Міська рада 

58 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Тепениця, 

вул.Садова, вул.Зарічна, 

вул.Мирна, 

вул.Поліська 

64,568 64,568    Міська рада 



 

 
 

59 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Покровське, 

вул.З.Тужнакіной, 

вул.Молодіжна, вул.Лісна 

48,426 48,426    Міська рада 

60 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Устинівка, 

вул.Партизанська 

16,142 16,142    Міська рада 

61 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Сарнівка, 

вул.Космонавтів 

16,142 16,142    Міська рада 

62 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Копище, 

вул.Шуди 

16,142 16,142    Міська рада 

63 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня 

Озерянська, вул.Миру, 

вул.Зарічна, 

вул.Перемоги, вул.Зелена 

64,568 64,568    Міська рада 

64 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Калинівка, 

вул.Перемоги 

16,142 16,142    Міська рада 

65 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Ковалівка, 

вул.Перемоги 

16,142 16,142    Міська рада 

66 Утримання доріг Ямковий ремон с.Зольня, 

вул.Молодіжна, вул.Нова 

вул.Морозова 

48,426 48,426    Міська рада 

67 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Ковпака 

16,519 16,519    Міська рада 

68 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Промислова 

16,519 16,519    Міська рада 



 

 
 

69 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Київська 

16,519 16,519    Міська рада 

70 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Княгині Ольги 

16,519 16,519    Міська рада 

71 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Свято-Воздвиженська 

16,519 16,519    Міська рада 

72 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Пушкіна 

16,519 16,519    Міська рада 

73 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Житомирська 

16,519 16,519    Міська рада 

74 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Олевської Республіки 

16,519 16,519    Міська рада 

75 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Січових Стрільців 

16,519 16,519    Міська рада 

76 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Герцена 

16,519 16,519    Міська рада 

77 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Олексія Береста 

16,519 16,519    Міська рада 

78 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Набережна 

16,519 16,519    Міська рада 



 

 
 

79 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Покальчука 

16,519 16,519    Міська рада 

80 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Сущани, 

вул.Покровська 

16,519 16,519    Міська рада 

81 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Сущани, 

вул.Молодіжна 

16,519 16,519    Міська рада 

82 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Сущани, 

вул.Набережна 

16,519 16,519    Міська рада 

83 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Жовтнева 

16,519 16,519    Міська рада 

84 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Зелена 

16,519 16,519    Міська рада 

85 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Молодіжна 

16,519 16,519    Міська рада 

86 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Шевченка 

16,519 16,519    Міська рада 

87 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Зарічна 

16,519 16,519    Міська рада 

88 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Миру 

16,519 16,519    Міська рада 



 

 
 

89 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Шкільна 

16,519 16,519    Міська рада 

90 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Першотравнева 

16,519 16,519    Міська рада 

91 Утримання доріг Ямковий ремонт 

смт.Новоозерянка, вул.Юрія 

Креца 

16,519 16,519    Міська рада 

92 Утримання доріг Ямковий ремонт 

смт.Новоозерянка, вул.Соборна 

16,519 16,519    Міська рада 

93 Утримання доріг Ямковий ремонт 

смт.Новоозерянка, вул.Гагаріна 

16,519 16,519    Міська рада 

94 Утримання доріг Ремонт дороги по вул. Садова, 

Корольова, Гагаріна, 

Михайлівська  с.Стовпинка 

100,00 100,00    Міська рада 

95 Утримання доріг Грейдерування та ремонт 

пров.Павленка м.Олевськ 

100,00 100,00    Міська рада 

96 Утримання доріг Грейдерування та висипка 

вул.Садова в  с.Варварівка, 

Олевського району 

100,00 100,00    Міська рада 

97 Утримання доріг Капітальний ремонт доріг по 

вул. Молодіжна та Ковпака в  

с.Варварівка, Олевського 

району 

900,00 900,00    Міська рада 

98 Утримання доріг Ремонт ділянки дороги від с. 

Стовпинка до с. Держанівка  

Олевського району 

50,00 50,00    Міська рада 



 

 
 

99 Утримання доріг Капітальний ремонт проїзду 

між вул. Лесі Українки та вул. 

Шкільна в с. Варварівка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

256,894 25,7 231,194   Міська рада 

100 Утримання доріг Капітальний ремонт провулку 

Курганський в с. Кам'янка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

906,514 90,7 815,814   Міська рада 

101 Утримання доріг Капітальний ремонт вулиці 

Ковалівська в с. Кам'янка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

1254,910 12,6 1242,31   Міська рада 

102 Утримання доріг Поточний ремонт дороги по 

вул. Рад м. Олевськ 

50,00 50,00    Міська рада 

5.Земельні питання 

1 Інвентаризація  

земель 

 

Проведення інвентаризації 

земель на території громади, 

впорядкування договорів 

оренди земельних ділянок 

 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

2 Організація 

аукціону з продажу 

земельних ділянок 

та надання 

земельних ділянок 

в оренду на 

конкурсних засадах 

Оформлення документів на 

продаж земельних ділянок з 

аукціону 

350,0 350,0    Спеціалісти 

міської ради 

3 Підтримка 

підприємництва 

Визначення переліку земельних 

ділянок для передачі в оренду 

на конкурсних засадах для 

Не 

потребуєфі

нансування 

    Спеціалісти 

міської ради 



 

 
 

здійснення підприємницької 

діяльності 

4 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Виділення та оформлення 

земельних ділянок під житлову 

забудову 

Кошти 

забудовник

ів 

    Міська рада 

5 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт генерального плану 

с.Варварівка 

25,0 25,0    Міська рада 

6 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт землеустрою по 

встановленню меж с.Соснівка 

160,00 160,00    Міська рада 

7 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт землеустрою по 

встановленню меж с.Варварівка 
180,00 180,00    Міська рада 

8 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт генерального плану 

с.Соснівка 
257,00 257,00    Міська рада 

9 Розробка 

містобудівної 

документації 

Виконання робіт 

геопросторових даних для 

містобудівного кадастру по 

генеральному плану м.Олевськ 

11,00 11,00    Міська рада 

10 Виготовлення 

нормативно - 

грошових оцінок 

Виготовлення нормативно - 

грошових оцінок населених 

пунктів громади:с. Зольня; 

с.Ковалівка, с.Сердюки; 

с.Юрове; смт.Дружба; 

с.Діброва; с.Рудня; 

с.Жубровичі; с.Кам’янка; с. 

Рудня-Замисловицька;; 

с.Шебедиха; с.Майдан; 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 



 

 
 

с.Джерело; с.Сарнівка; 

с.Соснівка; 

с.Хмелівка;с.Держанівка; 

с.Лопатичі; с.Кишин, с.Болярка; 

с.Забороче; с. Лугове, 

м.Олевськ 

6.Соціальний захист 

1 Матеріальна 

допомога 

Надання цільової матеріальної 

допомоги на вирішення 

проблем сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

500,00 

 

500,0    Міська рада 

2 Здійснення заходів 

щодо сімей/осіб, 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

Надання соціальних послуг 

сім’ям/особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

100,00 100,00    Міська рада 

3 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Здійснення планових та 

позапланових виїздів до сімей 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

4 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Святкування та надання 

подарунків до дня Святого 

Миколая, Новорічних  свят для 

дітей 

100,00 

 
 

 

100,00   Спонсорс

ькі кошти 

Міська рада 

5 Опіка і захист Розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

50,00 50,00    Міська рада 



 

 
 

6 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Захист майнових та житлових 

прав дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування 

 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

7 Забезпечення 

житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб 

з їх числа 

«Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на 

будівництво дитячого будинку 

сімейного типу по вул. Річна, 1 

в с. Тепениця, Олевського 

району, Житомирської області 

300,00 300,00     

7. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, культури 

1 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщень з влаштуванням 

санвузлів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 по вул. 

Пушкіна, 24б в м.Олевськ 

933,911 466,9 467,011   Міська рада 

2 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення  з влаштуванням 

санвузлів Варварівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільна,20 в 

с.Варварівка Олевського району 

Житомирської області 

50,833 50,833    Міська рада 

3 Енергозбереження Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Олевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 в м. 

Олевськ Житомирської області 

80,00 80,00    Міська рада 



 

 
 

м.Олевськ вул. Пушкіна, 24 -б» 

4 Енергозбереження Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Олевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 в 

м.Олевськ вул.Шкільна,1» 

80,00 80,00    Міська рада 

5 Енергозбереження Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт будівлі  Жубровицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

с.Жубровичі вул 

Шевченка,1Олевського району» 

80,00 80,00    Міська рада 

6 Енергозбереження Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт покрівлі приміщення 

Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. 

Жубровичі вул. Шевченка,1 

Олевського району» 

32,00 32,00    Міська рада 

7 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

(встановлення вікон) у відділі 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради бульвар 

Воїнів Афганців,1 в м.Олевськ 

Житомирської області» 

80,00 80,00    Міська рада 

8 Енергозбереження Капітальний ремонт теплової 

мережі Зубковицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

933,187 933,187    Міська рада 



 

 
 

ступенів по 

вул.Житомирська,43 

с.Зубковичі Олевського району 

Житомирської області 

9 Покращення якості 

води 

Встановлення станції 

знезалізнення води ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Кам’янка, вул. 

Центральна,53 

100,00 100,00    Міська рада 

10 Покращення умов Реконструкція баскетбольного 

майданчика Олевської ЗОШ І-

ІІІ ст. №3 

300,00 200,00   100,00 Міська рада 

11 Покращення умов Встановлення футбольного 

майданчика зі штучним 

покриттям Олевської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 

1500,00 500,00   1000,00 Міська рада 

12 Покращення умов Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Ремонт внутрішніх санвузлів у 

Майдан-Копищенській 

загальноосвітній школі І- ІІ ст.» 

15,00 15,00    Міська рада 

13 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

Майданської ЗОШ І-ІІІ ст.» 

10,0 10,00    Міська рада 

14 Економія витрат на 

енергоносії, 

забезпечення 

належного 

температурного 

режиму в закладі 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт системи 

водовідведення в Олевській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул. 

Шкільна, 1 в м. Олевськ 

Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 



 

 
 

15 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт (заміна 

вікон та вхідних дверей)  в 

приміщенні Будківської 

загальноосвітньої школи І 

ступеня  по вул. Миру,12 в с. 

Будки  Олевського району 

Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 

16 Енергозбереження Капітальний ремонт 

приміщення Сущанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів (заміна вікон, дверей) 

по вул. Набережна, 1 в с. 

Сущани Олевського району 

Житомирської області 

200,00  200,00   Міська рада 

17 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт системи 

опалення Стовпинської ЗОШ І-

ІІ ст. 

600,00  600,00   Міська рада 

18 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт системи 

водопостачання, 

водовідведення, санвузлів в 

Олевському ЦХЕТУМ по вул. 

Виговського,30 в м.Олевськ та 

виготовлення ПКД 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

19 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт 

приміщення їдальні 

Варварвської ЗОШ І-ІІІ ст.  по 

вул. Шкільна, 2 в с.Варварівка 

300,00  300,00   Міська рада 

20 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт санвузлів 

відділу освіти Олевської 

міської ради бульвар Воїнів 

183,899 183,899    Міська рада 



 

 
 

Афганців,1 в м.Олевськ 

Житомирської області 

21 Капітальнийремон

т закладів освіти 

Капітальний ремонт  частини 

приміщень з влаштуванням 

санвузлів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №3 по вул. 

Пушкіна,24-б в м.Олевськ 

Житомирської області 

1444,883 510,972 933,912   Міська рада 

22 Покращення якості 

води 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в с.Жубровичі 

Олевського району 

Житомирської області» 

50,00 50,00    Міська рада 

23 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт котельні 

Зубковицької ЗОШ І-ІІІ ст. по 

вул.Житомирська, 

43с.Зубковичі Олевського 

району Житомирської області 

770,237, 770,237    Міська рада 

24 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт будівлі 

Кишинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Кишин, Олевського району, 

Житомирської області  

1249,234 124,9 1124,334   Міська рада 

25 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка радіаторів) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кишин, вул. 

Житомирська,63 

100,00 100,00    Міська рада 

26 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка радіаторів) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жубровичі, вул. 

Шевченка,1 

100,00 100,00    Міська рада 



 

 
 

27 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка радіаторів) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Замисловичі , 

вул. КнягиніОльги,3 

100,00 100,00    Міська рада 

28 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт приміщення Олевської 

ДЮСШ по вул. Свято-

Миколаївська,10 в м.Олевськ 

Олевського району 

Житомирської області» 

35,00 35,00    Міська рада 

29 Капітальний 

ремонт  

Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт спортзалу в с. Зольня 

Олевського району, 

Житомирської області » 

21,00 21,00    Міська рада 

30 Енергозбереження Капітальний ремонт покрівлі 

ДНЗ «Ластівка» в смт. 

Новоозерянка, Олевського 

району 

900,00 900,00    Міська рада 

31 Енергозбереження Капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №24 «Віночок» по вул. 

Левчука, 43г, в с. Тепениця, 

Олевського району, 

Житомирської області 

165,00 165,00    Міська рада 

32 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт дитячого садочку з 

короткотривалим перебуванням 

дітей в с.Калинівка Олевського 

району, Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 

33 Ремонт дошкільних 

навчальних 

Капітальний ремонт приміщень 

та котельні дитячого садочка 

146,126  146,126   Міська рада 



 

 
 

закладів №1 «Зірочка» по вул.Київській, 

24 в м.Олевськ (коригування) 

34 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі ДНЗ №2 «Малятко» по 

вул. Володимирська, 40, в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1413,391  1413,391   Міська рада 

35 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт 

інженерних мереж будівлі ДНЗ 

№2 «Малятко» по 

вул.Володимирська, 40 в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1313,137  1313,137   Міська рада 

36 Енергозбереження Капітальний ремонт 

приміщення будівлі 

Жубровицького  ДНЗ №15 

«Чебурашка» по вул. 

Шевченка,11 в с. Жубровичі, 

Олевського району 

Житомирської області» 

463,033 463,033    Міська рада 

37 Влаштування 

інклюзивно -

ресурсного центру 

Капітальний  ремонт частини 

приміщень з влаштуванням  

інклюзивно-ресурсного центру 

в будівлі центру розвитку 

дитини №2 «Сонечко» по вул. 

Свято-Миколаївській, 51-А в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1499,986  1499,986   Міська рада 

38 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт 

інженерних мереж  будівлі ДНЗ 

№10 «Струмочок» по 

вул.Свято-Миколаївська, 36 в 

м.Олевськ, Житомирської 

1216,22  1216,22   Міська рада 



 

 
 

області 

39 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі ДНЗ №10 «Струмочок» 

по вул.Свято-Миколаївська, 36 

в м.Олевськ, Житомирської 

області 

1499,491  1499,491   Міська рада 

40 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Виготовлення-проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

дошкільного  навчального 

закладу в с.Майдан» 

299,761 299,761    Міська рада 

41 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткових двох 

груп в ЦРД №2 м.Олевськ 

2000,00  2000,00   Міська  рада 

42 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

ЦРД №3 м.Олевськ 

1000,00  1000,00   Міська рада 

43 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Сущанському ДНЗ с.Сущани 

1000,00  1000,00   Міська рада 

44 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Юрівському ДНЗ № 35 с.Юрове 

1000,00  1000,00   Міська рада 

45 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Зольнянському ДНЗ № 25 

с.Зольня 

1000,00  1000,00   Міська рада 

46 Задоволення Відкриття додаткової групи в 1000,00  1000,00   Міська рада 



 

 
 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Кишинському ДНЗ с.Кишин 

47 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт будівлі Олевського 

краєзнавчого музею по вул. 

Володимирська,6 в м.Олевськ 

Олевського району, 

Житомирської  області» 

20,00 20,00    Міська рада 

48 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт будівлі Сущанського 

будинку культури в с.Сущани 

Олевського району, 

Житомирської області» 

10,00 10,00    Міська рада 

49 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Ремонт приміщення музичної 

школи зовні, утеплення фасаду» 

40,00 40,00    Міська рада 

50 Благоустрій Виготовлення проєктної 

документації  по благоустрою 

музичної школи м.Олевськ 

20,00 20,00    Міська рада 

 

 

 

51 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний  ремонт  

приміщень  клубу в с. Сарнівка 

Олевського району 

Житомирської області 

199,00 199,00    Міська рада 

52 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Реконструкція покрівлі  

будинку культури по 

вул.Житомирська,47а в 

с.Зубковичі Олевського району, 

Житомирської області 

1275,02  1275,02   Міська рада 



 

 
 

53 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний ремонт клубу –

заміна вікон і дверей по 

вул.Житомирська, 47а в 

с.Зубковичі Олевського району, 

Житомирської області (ІІ 

поверх) 

291,598 291,598    Міська рада 

54 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний ремонт клубу- 

заміна вікон і дверей по 

вул.Житомирська, 47-а в 

с.Зубковичі Олевського району, 

Житомирської області (І 

поверх) 

299,865 299,865    Міська рада 

55 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний ремонт (технічне 

переоснащення) системи 

опалення будинку культури по 

вул.Житомирська, 47а в 

с.Зубковичі Олевського району 

Житомирської області 

299,314 299,314    Міська рада 

 

56 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Виготовлення проєктної 

документації з капремонту 

сільського клубу с. Перга 

50,00 50,00    Міська рада 

 

57 Енергозбереження Поточний ремонт трьох 

опалювальних грубок 

сільського клубу с. Озеряни 

15,00 15,00    Міська рада 

 

58 Енергозбереження Проведення поточних  ремонтів 

дахів  клубних закладів 

Забороччя, Жубровичі, Майдан, 

Зольня, Журжевичі 

80,00 80,00    Міська рада 

 

59 Енергозбереження Проведення  поточних ремонтів  

приміщень закладів культури 

Сердюки, Зольня, Журжевичі, 

Болярка, Юрове. 

 

150,00 150,00    Міська рада 

 



 

 
 

60 Енергозбереження Проєктно-кошторисна 

документація «Реконструкція  

покрівлі Будинку культури  по 

вул. Княгині Ольги, 12 в 

с.Замисловичі Олевського 

району Житомирської області» 

(коригування) 

20,00  20,00   Міська рада 

61 Ремонт опалення Поточний ремонт  опалення 

(підключення до діючої робочої 

системи опалення з заміною 

батарей) актового залу 

Жубровицького БК 

50,00 50,00    Міська рада 

62 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Поточний ремонт приміщення 

клубу с.Журжевичі 

10,00 10,00    Міська рада 

63 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт будинку 

культури с. Копище» 

20,00 20,00    Міська рада 

64 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт стелі 

Рудня-Бистрянського клубу» 

(коригування) 

25,00 25,00    Міська рада 

65 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Утеплення Будинку культури 

с. Хочине» 

25,00 25,00    Міська рада 

66 Енергозбереження 

 

 

Капітальний ремонт котельні 

Будинку культури с.Хочине 

100,00 100,00    Міська рада 

67 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Поточний ремонт сільського 

клубу вул. Лісова, 106-А  в 

48,00 

 

48,00 

 

   Міська рада 



 

 
 

с.Хмелівка Олевського району 

Житомирської області 

68 Енергозбереження Капітальний  ремонт фасаду 

Будинку культури по  вул. 

Катерини Зеленко, 16 

с.Корощине 

299 299    Міська рада 

69 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на 

капремонт опалення клубних 

закладів сіл Кишин, Заборочче,  

с.Калинівка та с. Дружба 

60,00 60,00    Міська рада 

70 Енергозбереження Поточний ремонт покрівлі  

клубу с.Андріївка 

20,00 20,00    Міська рада 

71 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Проведення капітального  

ремонту покрівлі приміщення, 

фасаду та парадного входу 

Будинку культури м.Олевськ» 

80,00 80,00    Міська рада 

72 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Забезпечення службовим 

автотранспортом медичних 

працівників амбулаторії 

498,00  498,00   Міська рада 

73 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної 

документації «Капітальний 

ремонт ФП с.Перга за адресо.: 

вул.Геологів,5, с.Перга 

Олевського району 

Житомирської області» 

35,00 35,00    Міська рада 

74 Ремонт закладів 

медицини 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт АЗПСМ с. 

Кам’янка Олевського району 

30,00 30,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 



 

 
 

Житомирської області» міської ради 

75 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Будівництво АЗПСМ в с.Зольня 

Олевського району 

Житомирської області 

7200,00 720,00 6480,00   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

76 Енергозбереження Поточний ремонт у ФП 

с.Сердюки 

30,00 30,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

77 Енергозбереження Поточний ремонт у ФП 

с.Ковалівка 

30,00 30,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

78 Ремонт закладів 

культури 

Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Майдан 

30,00 30,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

79 Енергозбереження Поточний ремонт ФП 

с.Сарнівка, с.Джерело 

10,00 10,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

80 Енергозбереження Поточний ремонт в 

Сущанському АЗПСМ 

30,00 30,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

81 Ремонт закладів 

медицини 

Поточний ремонт ФП 

с.Зобороче 

10,00 10,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 



 

 
 

Олевської 

міської ради 

82 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Дооснащення структурних 

підрозділів ЦПМД (мережі) 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

83 Енергозбереження Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Варварівка 

20,00 20,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

84 Енергозбереження Поточний ремонт ФАП 

с.Покровське 

50,00 50,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

85 Енергозбереження Заміна котла та ремонт котельні 

в Стовпинському ФАПі 

30,00 30,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

86 Енергозбереження Поточний ремонт в ФАП 

с.Замисловичі 

15,00 15,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

87 Енергозбереження Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Лопатичі 

25,00 25,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 



 

 
 

88 Ремонт закладів 

медицини 

Поточний ремонт в АЗПСМ 

смт.Дружба 

200,00 200,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

89 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Потреба в придбанні медичного 

обладнання та апаратури 

1999,00   1999,00  НКП «Олевська 

ЦЛ» Олевської 

міської ради 

90 Ремонт закладів 

медицини 

Капітальний ремонт покрівлі 

некомерційного комунального 

підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради, будівлі Клінічно-

діагностичної лабораторії за 

адресою пров. Промисловий,2 у 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

623,4 623,4    НКП «Олевська 

ЦЛ» Олевської 

міської ради 

91 Ремонт закладів 

медицини 

Капітальний ремонт  АЗПСМ с. 

Кам’янка Олевського району 

Житомирської області 

800,00 800,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

92 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття ДНЗ в с. Рудня-

Хочинська 

1500,00 1500,00    Міська рада 

93 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Утеплення будівлі ДНЗ №23 

«Малятко» в с. Зубковичі, 

Олевського району 

200,00 200,00    Міська рада 

94 Капітальний 

ремонт закладів 

Капітальний ремонт 

приміщення будинку культури 

1300,00 1300,00    Міська рада 



 

 
 

культури в смт. Новоозерянка, 

Олевського району 

95 Енергозбереження Поточний ремонт 

адмінприміщення сільської 

ради (заміна вікон на 

металопластикові) в с. Зольня, 

Олевського району, 

Житомирської області 

400,00 400,00    Міська рада 

96 Енергозбереження Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

приміщення їдальні  ЗОШ І-ІІ 

ст.по вул. Кузнецова,6 в 

с.Калинівка Олевського району 

Житомирської області» 

30,00 30,00    Міська рада 

 

97 Ремонт закладів 

освіти 

Заміна мережі вуличного 

освітлення у Варварівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів 

400,00 400,00    Міська рада 

98 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Встановлення системи 

очищення води в ДНЗ 

«Барвінок» в с. Варварівка, 

Олевського району 

100,00 100,00    Міська рада 

99 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт системи 

опалення Копищенської ЗОШ І-

ІІІ ст. 

700,00 700,00    Міська рада 

100 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення та квартири лікаря в 

ФАПі в с. Копище, Олевського 

району 

300,00 300,00    КНП 

«Олевський 

ЦПМД» 

Олевської 

міської ради 

101 Капітальний Ремонт даху Будинку культури 700,00 700,00    Міська рада 



 

 
 

ремонт закладів 

освіти 

в смт. Дружба, Олевського 

району 

102 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна вікон та 

дверей) центру розвитку дитини 

№ 2 «Сонечко» по вул. Свято-

Миколаївська, 57-а м. Олевськ, 

Олевського району, 

Житомирської області 

48,781 4,9 43,881   Міська рада 

103 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщень дошкільного 

навчального закладу по вул. 

Сергія Шепетька, 18 в с. 

Сущани Олевського району, 

Житомирської області 

501,281 50,2 451,081   Міська рада 

104 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення ДНЗ № 24 

«Віночок» по вул. А.Левчука, 

43б в с. Тепениця, Олевського 

району, Житомирської області 

168,355 16,9 151,455   Міська рада 

105 Належні умови для 

зайняття спортом  

 

Спортивний майданчик для 

міні-футболу зі штучним 

покриттям Жубровицької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів по вул. 

Шевченка,1 в с.Жубровичі 

Олевського району 

Житомирської області – 

будівництво 

1464,083 1464,083    Міська рада 

106 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням 

санвузлів Покровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Молодіжна, 2 в 

30,0 30,0    Міська рада 



 

 
 

с.Покровське, Олевського 

району, Житомирської області 

(виготовлення проєктної 

документації) 

107 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням 

санвузлів Майданської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Національного 

Визволення, 57-б в с. Майдан, 

Олевського району, 

Житомирської області 

72,560 72,360    Міська рада 

108 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільна, 1, с. 

Хочине Олевського району 

Житомирської області 

(виготовлення проєктної 

документації) 

4,162 4,162    Міська рада 

109 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт приміщень 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Гагаріна, 50 в с. 

Лопатичі, Олевського району, 

Житомирської області 

273,940 273,940    Міська рада 

110 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення  з влаштуванням 

санвузлів Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільна, 1 в с. 

Хочине Олевського району 

Житомирської області 

468,439 468,439    Міська рада 

111 Капітальний Капітальний ремонт приміщень 190,00  190,00   Міська рада 



 

 
 

ремонт (заміна вікон) в Майдан-

Копищенський ЗОШ І-ІІ 

ступенів по вул. Шведа, 1, с. 

Майдан-Копищенській, 

Олевський район, Житомирська 

область 

112 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна віконних 

блоків) Сущанської ЗОШ І-ІІ ст. 

за адресою: вул. Набережна, 1 

с.Сущани, Олевського району, 

Житомирської області 

94,943  94,943   Міська рада 

113 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення Стовпинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів (заміна вікон) по вул. 

Корольова, 1 в с. Стовпинка 

Олевського району 

Житомирської області 

200,00  200,00   Міська рада 

114 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна вікон) 

поліклініки комунальної 

установи "Олевська центральна 

лікарня" Олевської міської ради 

по пров. Промисловому, 2 м. 

Олевськ, Житомирська область 

115,396  115,396   Міська рада 

115 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщень будівлі Олевського 

центру художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді по 

вул. Гетьмана Виговського №30 

в м.Олевськ Житомирської 

області 

190,00  190,00   Міська рада 



 

 
 

116 Підвищення 

техніко-

економічного рівня 

 

Реконструкція незавершеного 

будівництва дошкільного 

навчального закладу по вул. 

Національного визволення, 32 в 

с. Мадан, Олевського району 

Житомирської області 

100,00 100,00    Міська рада 

117 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт Будинку 

культури с. Копище 

120,00 120,00    Міська рада 

118 Підвищення 

техніко-

економічного рівня 

 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

«Реконструкція незавершеної 

будівництвом нежитлової 

будівлі під фізкультурно-

оздоровчий комплекс з 

басейном по вул. 40 років 

Перемоги в м. Олевськ 

Житомирської області» 

100,00 100,00    Міська рада 

8.Збереження національних традицій та культурної спадщини 

1 Вивчення історії Продовження проведення 

археологічних розкопок на 

території міста 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

    Міська рада 

2 Відновлення та 

збереження 

історичної та 

культурної 

спадщини 

Сприяння організації заходів, 

спрямованих на збереження 

національних традицій та 

обрядів, мистецтв та самобутніх 

ремесел 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

3 Відновлення та 

збереження 

історичної та 

культурної 

Сприяння організації заходів, 

спрямованих на збереження 

національних традицій та 

обрядів, мистецтв та самобутніх 

 

В межах 

кошторисн

их 

    Міська рада 



 

 
 

спадщини ремесел призначень 

9.Безпека життєдіяльності 

1 Природна та 

техногенна безпека 

Запобігання підтопленню та 

ліквідація його наслідків 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

2 Забезпечення 

правопорядку 
Посилення роботи дільничних 

інспекторів шляхом проведення 

подвірних обходів, роботи з 

підобліковими особами, 

особами, схильними до 

правопорушень, молоддю 

громади 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Дільничні 

інспектори 

3 Забезпечення 

правопорядку 

Посилення роботи дільничних 

інспекторів шляхом проведення 

подвірних обходів, роботи з 

підобліковими особами, 

особами, схильними до 

правопорушень, молоддю 

громади 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Дільничні 

інспектори 

10.Розвиток інформаційного простору 

1 Реалізація Стратегії 

розвитку Олевської 

ОТГ 

Виконання заходів по реалізації 

Стратегії розвитку Олевської 

ОТГ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

2 Самоорганізація 

населення 
Створення об’єднань 

співвласників багатоповерхових 

будинків 

 

Кошти 

жителів 

    Міська рада 

3 Самоорганізація Активізація роботи з 

вуличними комітетами міста 

 

Не 

    Апарат міської 

ради, голови 



 

 
 

потребує 

фінансуван

ня 

вуличних 

комітетів 

4 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Підвищення рівня 

поінформованості населення 

про реалізацію державної та 

регіональної політики, 

впровадження пріоритетних 

реформ з метою забезпечення 

прозорості та відкритості 

діяльності міської ради. 

 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

 

    Міська рада 

5 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Оприлюднення інформації про 

діяльність міської ради на 

офіційному сайті, продовження 

співпраці з газетами «Зорі над 

Убортю», «Незалежна» 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

11. Організація дозвілля мешканців громади 

1 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

міста 

Організація і проведення 

масових заходів: 

- Дня міста; 

- Дня села 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

2 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Облаштування новорічної 

ялинки 
50,0 50,0    Міська  рада 

3 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Фестиваль колядок та щедрівок 

«Різдвяна зірка» 
В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 



 

 
 

4 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Заходи до Дня примирення та 

Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

5 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Свято «Чорниці-вечорниці» В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

6 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Святкові заходи до Дня 

незалежності України 
В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

7 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Урочистий захід до Дня 

козацтва та захисника України 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

12.Цивільний захист населення  

1 Захист населення   Утримання та технічне 

переоснащення захисних 

споруд комунальної форми 

власності 

в межах 

кошторисн

их 

призначень 

в межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада, 

комунальні 

установи міської 

ради 

2 Протипожежний 

захист населення 

Придбання та технічне 

обслуговування вогнегасників 

200,00 200,00    Міська рада 

3 Захист населення 

та територій  

Придбання бочок (полімерних 

барабанів) для перезатарення 

непридатних до використання 

пестицидів та агрохімікатів 

200,00 200,00    Міська рада 

4 Ліквідація 

надзвичайної 

ситуації 

Створення  матеріального 

резерву запасу паливно-

мастильних матеріалів 

(1т. бензину; 1т. диз.палива) 

50,00 50,00    Міська рада 

5 Ліквідація Будівництво гідроспоруди для 200,00 100,00   100,00 Міська рада, 



 

 
 

 

  

надзвичайної 

ситуації 

запасу води на 

пожежонебезпечний період на 

землях запасу (торфяних полях 

біля с. Озеряни, с. Рудня-

Озерянська, с. Новоозерянка) 

лісогосподарські 

підприємства 

Олевського 

району 

6 Запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо профілактики 

побутового травматизму та 

загибелі людей під час 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

не 

потребує 

фінансуван

ня 

    установи, 

організації, 

підприємства 

об'єднаної 

громади усіх 

форм власності 



 

 
 

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

 

Нормативно-правове забезпечення 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняти ряд 

рішень сесії Олевської міської ради VII скликання, виконкому міської ради та 

регуляторних актів, на підставі чинного законодавства, спрямованих на 

забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік. 

Фінансове забезпечення 

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік,  здійснюватиметься за рахунок: коштів 

державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним  

територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду 

регіонального розвитку); коштів обласного та місцевих бюджетів, у тому числі 

власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади; розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках; інших джерел, що не заборонені законодавством. 

Фінансування Програми може здійснюватися підприємствами всіх  форм  

власності, іншими юридичними особами.  

Виходячи з фінансових можливостей бюджету поточного року, 

розробляється техніко-економічне обґрунтування вартості заходів, проєктно-

кошторисна документація на забезпечення реалізації завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2020 рік та вносяться зміни/доповнення до даної 

Програми з їх послідуючим виконанням.    

Організаційне забезпечення 

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме виконком 

та апарат Олевської міської ради. 

Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, на протязі року 

має представляти техніко-економічне обґрунтування вартості заходів для 

включення змін у витрати міського бюджету та вносить пропозиції щодо змін 

до Програми.  

Інформування про стан реалізації завдань Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік та участь громадськості в її реалізації 

З метою   підвищення рівня участі населення, суб’єктів господарювання  у 

виконанні заходів економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, Програмою передбачається: 



 

 
 

- висвітлення на офіційному сайті Олевської міської ради проблем та 

напрямків розвитку громади; 

- розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення, 

суб’єктів господарювання у виконанні заходів економічного і соціального 

розвитку об’єднаної територіальної громади, у тому числі юнацтва та молодого 

покоління, забезпечення широкої інформованості з проблемами 

життєдіяльності громади та території ОТГ; 

- участь активу вуличних комітетів, громадських організацій громади у 

виконанні заходів Програми соціально-економічного розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

 

  



 

 
 

   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1528 

LІ сесія                                   VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2020 рік 

 

 Відповідно до пункту 33
1
 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

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

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності на 2020 рік між Олевською міською радою та 

Білокоровицькою сільською радою по комунальній установі «Інклюзивно-

ресурсний центр» Олевської міської ради. 

2. Доручити міському голові Олегу Омельчуку вийти з пропозицією до 

Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади щодо організації 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
 

                                                                                                                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1529 

LI сесія                              VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 
 

Про схвалення та затвердження договору про 

співробітництво територіальних громад у формі  

спільного фінансування (утримання) установ та 

організацій комунальної форми власності  

 

 У відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про співробітництво територіальних громад», керуючись рішенням 

LI сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1528 «Про 

надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад на 2020 

рік», з метою забезпечення соціально-економічного розвитку територій, 

підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та 

цілей, ефективного виконання визначених законом повноважень, а також 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити та затвердити договір про співробітництво територіальних громад 

у формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності між Олевською міською радою та 

Білокоровицькою сільською радою по комунальній установі «Інклюзивно-

ресурсний центр» Олевської міської ради на 2020 рік. 

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  № 1530 

LІ сесія                              VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення» на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши звернення громадянина Головенка Миколи Миколайовича, 

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. Внести зміни до «Програми забезпечення громадян Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки (далі – 

Програма), затвердженої рішенням XLVIII 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», затвердивши таблицю в розділі VII 

«Очікувані результати виконання Програми» в новій редакції, 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 LІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.02.2020 року №1530  

«Про внесення доповнень до Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення» на 2020-2022 роки» 

 

№ 

п/п 
П.І.Б. 

Рік 

народження 
Адреса Діагноз 

1 ****** 2010 ****** Фенілкетонурія 

2 ****** 2011 ****** Фенілкетонурія 

3 ****** 2016 ****** Фенілкетонурія 

4 ****** 1999 ****** Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

5 ****** 2002 ****** Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

6 

****** 

2009 

****** Тяжка білково-

енергетична 

недостатність, 

мальнутриція на фоні 

основного 

захворювання (ДЦП) 
 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 

 
 

 
  ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1531 

LІ сесія                              VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про внесення змін до Статуту комунальної установи  

«Олевський міський центр комплексної реабілітації  

дітей з інвалідністю» Олевської міської ради  

та затвердження його в новій редакції 

 

Розглянувши лист в.о. керівника комунальної установи «Олевський 

міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської 

ради, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України», керуючись ст.57 Господарського Кодексу 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» 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 Статуту комунальної установи «Олевський міський центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської ради, 

доповнивши розділ 7 «Організаційна структура. Управління установою» 

підпунктом 16 «структурний підрозділ для перевезення дітей з інвалідністю». 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Олевський міський центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської ради у новій 

редакції. 

3. Доручити в.о. керівника комунальної установи «Олевський міський центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської ради Аллі 

Стальніковій здійснити заходи щодо державної реєстрації Статуту у новій 

редакції, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з 

урахуванням вищезазначених доповнень. 

4. 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  № 1532 

LI сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження «Програми забезпечення лікарськими 

засобами хворих на злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши лист голови Житомирської обласної державної адміністрації 

Віталія Бунечка, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення зниження рівня онкологічних 

захворювань у населення та смертності від онкологічних захворювань, для 

поліпшення ефективності профілактики, забезпечення раннього виявлення та 

лікування онкологічних захворювань, 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 лікарськими засобами хворих на 

злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки (далі – Програма), згідно з 

додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерина 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 LІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.02.2020 року №1532  

«Про затвердження «Програми забезпечення лікарськими 

засобами хворих на злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки» 

 

 

«Програма забезпечення лікарськими засобами хворих на злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки 

 

І. 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 

 

Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних 

проблем є злоякісні новоутворення. Через запізнілу діагностику онкологічних 

захворювань залишається значна кількість хворих, які помирають протягом року 

після встановлення діагнозу (40-45%). У розвинених країнах такий показник не 

перевищує 30%. 

 На сьогоднішній день, кількість осіб з онкологічними захворюваннями, які 

перебувають на диспансерному обліку у онколога постійно росте. Рівень 

захворюваності та смертності від раку постійно підвищується. 



 

 
 

II. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики злоякісних 

новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, 

доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, підвищення показника 

одужання, зниження рівня смертності хворих, які помирають протягом року після 

встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій. 

 

III. Шляхи та способи розв’язання проблеми 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є удосконалення онкологічних 

профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з 

передпухлинною патологією, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-

профілактичних закладів громади, впровадження системного підходу та сучасних 

принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні 

новоутворення, доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної 

діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів 

охорони здоров’я необхідним обладнанням. 

 

IV. Основні напрямки розв’язання проблеми 

Сформувати групи підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, 

диспансерного спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною 

патологією. 

Забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та 

громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань 

профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних 

захворювань; запровадити випуск тематичних публікацій у періодичних друкованих 

виданнях громади. 

Удосконалювати стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих та 

порядок організації надання онкологічної допомоги. 

Поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я громади необхідним 

рентгенологічним та ендоскопічним обладнанням. 

Забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин серед населення громади. 

Удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів 

їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи. 

Підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних 

спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають первинну лікувально-

профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я.  

 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити підвищення рівня поінформованості населення громади про 

ризики виникнення онкологічних захворювань; 

- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак в лікувально-профілактичних 

закладах громади; 

- знизити занедбаність захворювань на рак серед населення громади; 

- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії деяких 

локалізацій (молочна залоза, шийка матки) в лікувально-профілактичних 

закладах громади; 



 

 
 

- знизити смертність від злоякісних новоутворень серед населення громади; 

- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги 

онкологічним хворим в громаді; 

- знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають до року після 

встановлення діагнозу; 

- cтворити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим в 

лікувально-профілактичних закладах громади; 

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я громади, що 

надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим. 

 

VI. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів міського 

бюджету, районного бюджету, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи із конкретних 

завдань та в межах фінансових можливостей 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 

 
 

Додаток до   

             «Програми забезпечення лікарськими засобами хворих  

на злоякісні новоутворення» на 2020-2022 роки» 

 

Завдання і заходи щодо виконання Програми 

 
№ 

з/п 

Найменування завдання Найменування 

показника 

 

Найменування заходу Відповідальні виконавці Джерело 

фінансуванн

я 

Очікуваний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

1. Удосконалення системи 

первинної та вторинної 

профілактики 

онкологічних 

захворювань 

Рівень виявлення 

злоякісних 

новоутворень І-ІІ 

ст., відсотків 

кількості осіб, що 

вперше захворіли 

1.1. Формування  переліку 

осіб, що належать до груп 

підвищеного ризику, з метою 

їх оздоровлення, 

диспансерного спостереження 

та своєчасного лікування. 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

- 

1.2. Забезпечення раннього 

виявлення злоякісних пухлин, 

шляхом підвищення 

ефективності профілактичного 

огляду населення та 

диспансерного спостереження. 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

- 

1.3. Залучення засобів масової 

інформації, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення з питань 

профілактики раннього 

виявлення та ефективного 

лікування онкологічних 

захворювань. 

Олевська міська рада, комунальне 

некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

- 

1.4. Забезпечення своєчасного 

виявлення раку на всіх рівнях 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

Не потребує 

додаткового 

- 



 

 
 

надання медичної допомоги 

населенню шляхом 

підвищення онкологічної 

грамотності та настороженості 

лікарів. 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

фінансування 

2. Удосконалення методів 

діагностики злоякісних 

новоутворювань та 

спеціального лікування 

онкологічних хворих. 

Рівень смертності 

онкологічних 

хворих, що 

помирають 

протягом року 

після 

встановлення 

діагнозу. 

2.1. Продовження роботи 

протиракової комісії, 

впровадження стандартів 

діагностики і лікування 

онкологічних хворих. 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

- 

2.2. Забезпечення 

хіміопрепаратами, 

препаратами супроводу та 

знеболюючими лікарськими 

засобами для лікування 

онкологічних хворих 

Олевська міська рада, комунальне 

некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет та 

інші джерела, 

не заборонені 

законодавств

ом 

 

 

 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 

3. Удосконалення системи 

підготовки медичних 

працівників у галузі 

онкології. 

 3.1. Забезпечення підвищення 

кваліфікації медичних 

працівників відповідно до 

стандартів надання медичної 

допомоги онкологічним 

хворим. 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

- 

4. Підвищення рівня 

інформаційного 

забезпечення 

онкологічної служби. 

Кількість 

створених канцер 

реєстрів. 

 

4.1. Утворення єдиного 

інформаційного простору в 

галузі онкології. 

Олевська міська рада, комунальне 

некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

- 



 

 
 

 

 

 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

5. Закупівля лікарських 

засобів, медичних 

виробів, 

хіміотерапевтичних 

препаратів, радіо 

фармпрепаратів та 

препаратів супроводу для 

лікування онкологічних 

хворих  

Підвищення рівня 

забезпеченості 

лікарськими 

засобами 

(хіміотерапевтичні 

препарати, 

препарати 

супроводу, 

наркотичні 

засоби) хворих на 

злоякісні 

новоутворення 

5.1. Підвищення рівня 

забезпеченості лікарськими 

засобами хворих на злоякісні 

новоутворення 

Олевська міська рада, комунальне 

некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет та 

інші джерела, 

не заборонені 

законодавств

ом 

 

 

 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 

6. Надання одноразової 

матреіальної допомоги на 

лікування онкохворих 

жителям громади 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

лікарськими 

засобами 

(хіміотерапевтичні 

препарати, 

препарати 

супроводу, 

наркотичні 

засоби) хворих на 

злоякісні 

новоутворення 

5.1. Підвищення рівня 

забезпеченості лікарськими 

засобами хворих на злоякісні 

новоутворення 

Олевська міська рада, комунальне 

некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет та 

інші джерела, 

не заборонені 

законодавств

ом 

 

 

 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  Віталій ШЕЙКО 



 

 
 

 



                                                                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1533 

LI сесія                      VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження «Програми матеріально-технічного  

забезпечення Олевської державної податкової інспекції 

Коростенського управління Головного управління Державної  

податкової служби у Житомирській області» на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши лист виконуючого обов’язки начальника Головного 

управління Державної податкової служби у Житомирській області Володимира 

Луговського, з метою створення належних умов для роботи Олевської 

державної податкової інспекції Коростенського управління Головного 

управління Державної податкової служби у Житомирській області, відповідно 

до 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 матеріально-технічного забезпечення Олевської 

державної податкової інспекції Коростенського управління Головного 

управління Державної податкової служби у Житомирській області» на 2020-

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

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерина 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 LІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.02.2020 року №1533 

«Про затвердження «Програми матеріально-технічного  

забезпечення Олевської державної податкової інспекції 

Коростенського управління Головного управління Державної  

податкової служби у Житомирській області» на 2020-2022 роки»   

 

«Програма матеріально-технічного забезпечення Олевської державної 

податкової інспекції Коростенського управління Головного управління 

Державної податкової служби у Житомирській області» на 2018-2022 роки 

 
1. 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, 

Олевська державна податкова інспекціїя 

Коростенського управління Головного 

управління Державної податкової служби у 

Житомирській області 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, управління та відділи 

Олевської міської ради, виконком міської 

ради, Олевська районна рада, Олевська 

районна державна адміністрація, Олевська 

державна податкова інспекція Коростенського 

управління Головного управління Державної 

податкової служби у Житомирській області 

5. Учасники Програми 

Олевська державна податкова інспекція 

Коростенського управління Головного 

управління Державної податкової служби у 

Житомирській області 

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 

чинним законодавством 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Олевською державною податковою інспекцією Коростенського управління 

Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області 

прикладається максимум зусиль щодо виконання основної задачі – виконання 

поставлених завдань по наповненню загального та міського бюджету. Особлива увага 

зараз приділяється різноплановій роботі з платниками податків, яка ґрунтується на 

партнерських взаємовідносинах та повазі, добровільній сплаті податків. 



 

 
 

З метою забезпечення виконання основних стратегічних цілей та організації 

надання послуг у відповідності до світових стандартів якості обслуговування 

платників податків, було створено Олевську державну податкову інспекцію 

Коростенського управління Головного управління Державної податкової служби у 

Житомирській області (далі – Олевська ДПІ). Завданням Олевської ДПІ є підвищення 

рівня податкових адміністративних та інформаційних послуг, створення комфортних 

умов платникам податків та належне їх обслуговування. 

Виконання завдань можливе тільки при надійному функціонуванні системи 

Державної податкової служби, належному забезпечені комп’ютерною і оргтехнікою 

при достатньому фінансуванні необхідних потреб. Але обмежене фінансування з 

державного бюджету не дає можливості забезпечити це в повному обсязі. Олевська 

ДПІ  потребує оновлення комп’ютерної техніки, оргтехніки, програмного 

забезпечення та створення належних умов для роботи своїх працівників (проведення 

ремонтних робіт приміщень і т.д.). 

3. Визначення мети Програми 

Метою програми є поліпшення матеріально-технічного забезпечення Олевської 

ДПІ для підвищення якості та оперативності обслуговування платників податків, 

спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості 

виконання платниками податків податкових зобов’язань, формування позитивної 

громадської думки щодо діяльності органів ДПС. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання вимог, щодо 

здійснення матеріально-технічного забезпечення Олевської державної податкової 

інспекції Коростенського управління Головного управління Державної податкової 

служби у Житомирській області. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2020 – 2022 років. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  міського, 

районного, обласного бюджетів, а також інших джерел, що не заборонені чинним 

законодавством.  

5. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

2020 рік (тис. 

грн.) 

2021 рік (тис. 

грн.) 

2022 рік (тис. 

грн.) 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 



 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів, щодо покращення матеріально-технічного забезпечення Олевської 

державної податкової інспекції Коростенського управління Головного управління Державної податкової служби у Житомирській 

області. 

 

Назва структури Заходи з матеріально-технічного забезпечення 
2020 рік (тис. 

грн.) 

2021 рік (тис. 

грн.) 

2022 рік (тис. 

грн.) 

1 2 3 4 5 

Олевська державна 

податкова інспекціїя 

Коростенського 

управління Головного 

управління Державної 

податкової служби у 

Житомирській області 

Забезпечення Олевської ДПІ будівельними матеріалами 

для ремонту приміщень, канцелярськими товарами, 

господарськими товарами, оргтехнікою, паливно-

мастильними матеріалами, запчастинами для техніки з 

метою підвищення якості та оперативності 

обслуговування платників податків, спрощення 

процедури надання послуг та відповідно зменшення 

часу та вартості виконання платниками податків 

податкових зобов’язань, формування позитивної 

громадської думки щодо діяльності органів ДПС 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

Результативним показником ефективності Програми є забезпечення матеріально-технічними засобами Олевської державної 

податкової інспекції Коростенського управління Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області, в 

межах фінансових можливостей бюджету. 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконанн

я 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

1. 

Забезпечення Олевської 

ДПІ будівельними 

матеріалами для ремонту 

приміщень, 

канцелярськими товарами, 

господарськими товарами, 

оргтехнікою, паливно-

мастильними матеріалами, 

запчастинами для техніки з 

метою підвищення якості 

та оперативності 

обслуговування платників 

податків, спрощення 

процедури надання послуг 

та відповідно зменшення 

часу та вартості виконання 

платниками податків 

податкових зобов’язань, 

формування позитивної 

громадської думки щодо 

діяльності органів ДПС 

 

Закупівля 

будівельних 

матеріалів для 

ремонту приміщень, 

канцелярських 

товарів, 

господарських 

товарів, придбання 

оргтехніки, 

паливно-

мастильних 

матеріалів, 

запчастин для 

техніки для 

Олевської ДПІ 

2020-2022 

роки 

Олевська міська рада, 

управління та відділи 

Олевської міської ради, 

виконком міської ради, 

Олевська районна рада, 

Олевська районна 

державна адміністрація, 

Олевська державна 

податкова інспекція 

Коростенського 

управління Головного 

управління Державної 

податкової служби у 

Житомирській області 

Міський 

бюджет, 

районний 

бюджет, 

обласний 

бюджет та 

інші 

джерела, не 

заборонені 

чинним 

законодавст

вом  

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

Закупівля будівельних 

матеріалів для ремонту 

приміщень, 

канцелярських товарів, 

господарських товарів, 

придбання оргтехніки, 

паливно-мастильних 

матеріалів, запчастин для 

техніки для Олевської 

ДПІ 



 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням «Програми матеріально-технічного забезпечення 

Олевської державної податкової інспекції Коростенського управління Головного 

управління Державної податкової служби у Житомирській області» на 2020-2022 

роки здійснюється, відповідно до норм чинного законодавства України. 
 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 
  



 

 

      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1534 

LІ сесія                                   VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу на погодження розстрочення сум  

податкових зобов’язань за спеціальне використання  

лісових ресурсів місцевого значення 

 

 Розглянувши листи директора державного підприємства «Олевське лісове 

господарство» Бондарчука Олександра Анатолійовича та тимчасово 

виконуючого обов’язки директора державного підприємства «Білокоровицьке 

лісове господарство» Шевчука Юрія Івановича, керуючись Податковим 

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. Надати дозвіл державному підприємству «Олевське лісове господарство» та 

державному підприємству «Білокоровицьке лісове господарство» на 

погодження розстрочення сум податкових зобов’язань за спеціальне 

використання лісових ресурсів місцевого значення, а саме: 

- ДП «Олевське лісове господарство» на суму 1 806 187,49 грн. (один 

мільйон вісімсот шість тисяч сто вісімдесят сім гривень 49 копійок); 

- ДП «Білокоровицьке лісове господарство» на суму 2 043 558,00 грн. 

(два мільйони сорок три тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 

копійок). 

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  № 1535 

LI сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження Програми «Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» на 2020 рік 

 

Розглянувши лист начальника Олевського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області 

Людмили Козловець, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись рішенням ХХІХ сесії Житомирської 

обласної ради VII скликання від 18.12.2019 року № 1726 «Про обласну 

програму «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне харчування» на 2020 рік», 

з метою забезпечення безпечного та якісного харчування дітей в закладах 

освіти Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 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 «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» на 

2020 рік (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерина 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 LІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.02.2020 року №1535  

«Про затвердження Програми «Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» на 2020 рік» 

 

Програма «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» на 

2020  рік (далі – Програма) 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.  

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Олевське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

2.  Розробник Програми 

Відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради, Олевське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

3.  
Співрозробники 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

4.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

5.  Учасники Програми 

Олевська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, Олевське районне управління 

Головного управлінняДержпродспоживслужби в 

Житомирській  області 

6.  
Термін реалізації 

Програми 

2020 рік 

7.  

Перелік бюджетів, які 

приймають участь у 

виконанні Програми  

Державний, обласний, міський бюджети 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації: 

 

8.1.  

В тому числі 

бюджетних коштів, з 

них: 

42627,1 тис. грн. 

8.2.  
- коштів державного 

бюджету 

13446,3 тис. грн. 

8.3.  
- коштів обласного 

бюджету 

29180,8 тис. грн. 

8.4. 
- коштів міського 

бюджету 

В межах кошторисних призначень 

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
На сучасному етапі однією з найважливіших передумов збереження та зміцнення 

здоров’я підростаючого покоління, запобігання виникненню групових спалахів 

інфекційних хвороб та харчових отруєнь є достатнє забезпечення якісними 



 

 

харчовими продуктами та організація належних і безпечних умов харчування дітей в 

організованих колективах.  

На сьогоднішній день, стан здоров’я дітей в Україні, в Житомирській області  та 

в Олевській міській ОТГ викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років 

зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних 

негативних факторів соціально-економічного, екологічного, психоемоційного 

характеру та порушеннями в організації харчування дітей. Як наслідок, кожна десята 

дитина в Україні має патологію шлунково-кишкового тракту.  

У Олевській міській ОТГ протягом останніх 3 років  відмічається  негативна 

тенденція з погіршення показників здоров'я школярів. Якщо при вступі до школи 30% 

першокласників мають 1 групу здоров'я, то на час завершення навчання здоровими 

залишаються не більше  6%  випускників. 

Аналіз захворюваності дитячого населення свідчить про неналежне харчування 

дітей в закладах освіти, його незбалансованість та не раціональність.  

Окрім того, аналіз спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь 

свідчить про те, що в області щороку реєструються спалахи в організованих дитячих 

колективах. 

У Житомирській області у 2019 році було зареєстровано захворювання 12 дітей 

на гострий гастроентерит серед учнів ЗОШ №28 м. Житомира. У попередні роки 

спалахи ГКІ реєструвалися в закладах освіти Коростенського, Коростишівського, 

Ємільчинського, Житомирського, Овруцького, Черняхівського районів та в місті 

Житомирі.  Всього зареєстровано в закладах освіти області 10 таких випадків, при 

яких захворіло 123 дитини.  

 

Місце виникнення спалаху Кількість захворілих Діагноз 

2019 рік (1 спалах) 

ЗОШ №28м.Житомир 12 дітей гострий гастроентерит, 

викликаний умовно 

патогенною мікрофлорою 

цитробактер 

2018 рік (1 спалах) 

ЗОШ с. Холосне 

Коростенського району 

5 дітей вірусний гепатит А 

2017 рік (2 спалахи) 

ЗДО № 3 «Веселка» 

смт. Ємільчине 

9 дітей вірусний гепатит А 

міська гуманітарна гімназія 

№23м.Житомир 

23 дитини Ротовірусний гастроентерит 

2016 рік (6 спалахів) 

ЗОШ с. Садки  

Житомирського району 

4 дітей вірусний гепатит А 

ЗДО №27 м.Житомир 5 дітей вірусний гепатит А 

ЗДО с.Кирдани Овруцького 

району 

6 дітей харчова токсикоінфекція, 

викликана патогенним 

стафілококом 

ЗОШ 

с.МиколіївкаЄмільчинського 

району 

4 дітей вірусний гепатит А 

Козацький ліцей с.Зороків 16 дітей вірусний гепатит А 



 

 

Черняхівського району 

Спеціальна ЗОШ-інтернат 

с.Кмитів Коростишівського 

району 

39 дітей вірусний гепатит А 

 

Основними причинами виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій були 

порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у закладах, 

недотримання правил особистої гігієни працівниками, порушення поточності 

виробничих процесів, організації питного режиму для дітей, термінів та умов 

зберігання швидкопсувних продуктів, відсутність відповідної документації на 

продовольчу сировину, що свідчить про недостатній контроль з боку відповідальних 

за організацію харчування та за дотриманням вимог санітарного законодавства на 

харчоблоках закладів та постачальників продуктів.  

Недостатнє фінансування  забезпечує  тільки 30 % виконання фізіологічних норм 

харчування дітей у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.05.1992 р. № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості 

продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи». В 

закладах загальної середньої освіти вартість харчування дітей в день становить: 6- 10 

років - 24,90 грн., 10 – 14 років - 25,92 грн., 14 -18 років  - 27,18 грн.. Так, впродовж 

2019 року учні цих закладів не отримують відповідно до норми м'яса, молока, сиру 

твердого, сметани, риби, яєць та частково овочів.  

У закладах дошкільної освіти району при 3-разовому харчуванні вартість одного 

дня харчування знаходиться у межах 25,5-29,8 грн., причому, 40% даної вартості у 

сільській місцевості та 60% -  у містах – складає батьківська доплата, решта – 

бюджетні кошти. Таке фінансування також не забезпечує виконання натуральних 

норм. Так, у закладах дошкільної освіти  діти не отримують відповідно до норм м'яса, 

молока, сиру твердого, сметани, риби та рибопродуктів, яєць, фруктів та частково 

овочів.  

Викликає занепокоєння незадовільна якість питної води у закладах освіти. 

Питома вага нестандартних проб за мікробіологічними показниками становить 21,7  

% та за санітарно-хімічними показниками – 24 %, що може бути причиною 

ускладнення епідемічної ситуації, виникнення отруєнь дітей нітратами та 

погіршенням їх загального стану здоров’я. 

У ряді закладів  Олевської міської ОТГ в якості джерела водопостачання 

використовуються шахтні криниці, які не є джерелами  гарантованого 

водопостачання  та відмічаються збої в подачі холодної проточної води через 

недостатній дебіт питної води (Майданська ЗОШ, Калинівська ЗОШ, Зольнянська 

ЗОШ, Сущанська ЗОШ, Майдан-Копищенська ЗОШ, Кишинський ДНЗ, Лопатицький 

ДНЗ), що негативно впливає  на її якість, що підтверджено результатами 

лабораторних досліджень. За результатами досліджень  у закладах освіти проби води 

не відповідають вимогам за  мікробіологічними показниками у: Олевському ЦРД №1, 

Кам’янському ДНЗ, Лопатицькому ДНЗ, Зольнянському ДНЗ, Варварівському ДНЗ, 

Корощинському ДНЗ,  Олевській ЗОШ №3, Майданській ЗОШ, Зольнянській ЗОШ, 

Корощинській ЗОШ; проби води не відповідають вимогам за санітарно-хімічними 

показниками у: Олевському ЦРД №1 (за загальною жорсткістю), Олевському ЦРД 

№2 (за за вмістом заліза), Кам’янському ДНЗ (за вмістом нітратів), Лопатицькому 

ДНЗ (за вмістом заліза), Зольнянському ДНЗ, Варварівському ДНЗ (за вмістом заліза),  

Олевській ЗОШ №3 (за вмістом заліза), Калинівській ЗОШ (за вмістом нітратів), 



 

 

Майданській ЗОШ (за вмістом нітратів), Зольнянській ЗОШ (за вмістом нітратів), 

Кам’янській ЗОШ (за вмістом заліза). 

Мають незадовільний стан водогінних мереж 3 заклади дошкільної освіти ( 

Олевський ЦРД №2 – потребують заміни зовнішні (вхідні) водопровідні труби, 

Жубровицький та Корощинський  - потребують заміни водопровідні труби) та в 

Жубровицькій ЗОШ - потребують заміни водопровідні труби на харчоблоці .  

Всі заклади освіти забезпечуються гарячим водопостачанням на харчоблоках від 

електроводонагрівачів, але необхідно забезпечити ще наявність резервних для 

безперебійного гарячого водозабезпечення.  

Аналіз проведеної у листопаді 2019 року паспортизації харчоблоків закладів 

освіти свідчить, що в Олевській міській ОТГ  функціонує 20 харчоблоків у закладах 

дошкільної освіти (ЗДО), 26 – у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО).  

Відповідно до тендерних торгів  безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 3210 

дітей у 26 загальноосвітніх навчальних закладах, в 5 закладах (ЗОШ І ступеня) 

харчування учнів не проводиться, дітям видається компенсація харчовими 

продуктами. 

У 22 закладах освіти харчоблоки не відповідають гігієнічним вимогам за 

площею та набором приміщень, що складає 47% від загальної кількості, в т.ч. 7– в 

ЗДО ( Олевський ДНЗ №2, Олевський ДНЗ №10, Сущанський ДНЗ, Лопатицький 

ДНЗ, Тепеницький ДНЗ, Покровський ДНЗ, Жубровицький ДНЗ), в ЗЗСО -15 ( 

Олевська ЗОШ №3, Варварівська, Кишинська, Копищенська, Хочинська, Сущанська, 

Юрівська, Калинівська, Майданська, Зольнянська, Сердюківська, Майдан-

Копищенська, Перганська, Покровська, Журжевицька). У всіх  приміщення 

харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів необхідно провести ремонти 

виробничих та допоміжних приміщень. 

Наявні на харчоблоках шкіл  технологічне обладнання, розроблювальні столи  та 

інвентар зношені, застарілі та потребують оновлення. Недостатньо забезпечені 

столовим та кухонним посудом харчоблоків, із них 2 – в ЗДО, 4 – в ЗЗСО; 

розроблювальним обладнанням та інвентарем – 7 харчоблоків, із них 1 (ЦРД №3) , 6 –

в ЗЗСО. 7 харчоблоків  закладів загальної середньої освіти недостатньо забезпечені  

технологічним обладнанням, 1 харчоблок Сущанського ДНЗ  - холодильним 

обладнанням.  

Відсутній необхідний набір приміщень для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, внутрішній санвузол та душова ) на всіх харчоблоках закладів освіти, 

у всіх створені  умови для дотримання ними правил особистої гігієни.  

До цього часу невирішеним залишається і питання забезпечення ряду  

харчоблоків закладів освіти кваліфікованим персоналом.  

Збереження здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації 

якісного, повноцінного харчування є пріоритетом державної політики на сучасному 

етапі та вимагає посилення роботи з даного напрямку. 

Мета Програми 
Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та 

збалансованого харчування дітей в закладах освіти, постачання безпечних та якісних 

продуктів харчування і сировини, залучення до постачання продуктів харчування 

сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області. 

Для створення відповідних умов навчання та виховання дітей заклади  освіти 

повинні забезпечити  їх безпечним та якісним харчування. Заходи Програми «Дітям 

Олевщини - безпечне та якісне харчування» якраз і направленні на реалізацію даної 

мети. 



 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми 
Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення безперебійної роботи 

інженерних мереж, укомплектування харчоблоків достатньою кількістю 

холодильного та технологічного обладнання, кухонного та столового посуду, 

інвентарю, забезпечення безперебійної подачі питної води гарантованої якості, 

створення умов для дотримання правил особистої гігієни персоналом харчоблоків та 

дітьми, здійснення відомчого контролю, у тому числі і лабораторного за безпечністю 

та якістю сировини та продуктів   харчування, які використовуються для харчування 

дітей, посилення державного нагляду за дотриманням вимог діючих санітарних норм 

з дотримання протиепідемічного режиму на харчоблоках та буфетах закладів освіти, 

проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (питної води, 

готових страв на калорійність та мікробіологічне забруднення, змивів з 

навколишнього середовища та обладнання) у процесі здійснення планових та 

позапланових заходів державного нагляду, недопущення для харчування дітей 

сировини  або продуктів харчування сумнівної якості та небезпечних для здоров’я 

дітей. 

 

Завдання Програми та результативні показники 
Основними завданнями  є: 

- покращення роботи мережі харчоблоків закладів освіти шляхом поліпшення їх 

матеріально-технічної бази, використання всіх наявних площ їх виробничих 

приміщень відповідно до виробничих процесів та переліку і обсягу страв, що 

готуються, забезпечення харчоблоків достатньою кількістю технологічного і 

холодильного обладнання, кухонного та столового посуду, інвентарю  тощо; 

- впровадження сучасних новітніх технологій приготування страв, у тому числі 

за оновленими рецептурами тощо; 

- удосконалення професійного рівня працівників харчоблоків закладів освіти з 

питань організації якісного та безпечного харчування дітей, гігієнічних знань, 

дотримання правил особистої гігієни, своєчасного проходження обов’язкового 

профілактичного огляду; 

- дотримання вимог усіма учасниками торгів щодо обов’язкової державної 

реєстрації потужності та /або наявності експлуатаційного дозволу; 

- забезпечення виконання  норм харчування дітей у різних  типах закладів 

відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням вікових особливостей та 

енергозатрат дітей; 

- забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог у 

закладах освіти, де здійснюється харчування дітей; 

- розроблення і погодження двотижневих перспективних меню та контроль за їх 

дотриманням з урахуванням вимог чинного законодавства; 

- здійснення  лабораторних досліджень питної води, продовольчої сировини, 

харчових продуктів та готових страв у закладах для підтвердження їх  безпечності та 

якості. 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити зміцнення здоров'я дітей, знизити рівень їх соматичної 

захворюваності, у т.ч. і хронічними хворобами, підвищити імунітет та рівень 

стресостійкості дітей; 



 

 

- забезпечити гармонійний фізичний та психологічний розвиток дітей; 

- забезпечити профілактику виникнення та розповсюдження гострих кишкових 

інфекцій та харчових отруєнь в закладах освіти області; 

- зменшити ризик негативного впливу на здоров’я дітей вживання ними  

неякісних та фальсифікованих харчових продуктів; 

- забезпечити дітей повноцінним збалансованим харчуванням. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Напрямки діяльності та заходи  
програми «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» 

на 2020 рік 
 

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконанн

я заходу 

 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

2020 р. 

1. Організаційна 

робота щодо 

створення умов для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

безпечного 

харчування дітей у 

закладах освіти 

1) Організація та 

проведення 

нарад,семінарів та 

тренінгів з питань 

організації 

харчування дітей, 

дотримання вимог 

діючих санітарних 

норм та правил на 

харчоблоках закладів 

освіти,  поширення 

новітнього досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей 

 

 

 

 

Вкладання коштів 

не потребує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання 

персоналом знань 

щодо організації 

та забезпечення 

дітей у закладах 

освіти безпечним 

та якісним 

харчуванням 

2) Забезпечення 

ефективної 

міжвідомчої 

взаємодії з питань 

безпечності 

харчування у 

закладах освіти 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

 

Забезпечення 

дітей безпечним та 

якісним 

харчуванням 



 

 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей 

3) Забезпечення 

проведення аналізу 

організації 

харчування дітей у 

закладах освіти, у 

тому числі виконання 

натуральних норм 

харчування 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Покращення 

якості харчування 

дітей 

4) проведення 

аналізу стану 

впровадження 

системи аналізу 

небезпечних 

факторів та 

контролю у 

критичних точках 

(НАССР) на 

харчоблоках закладів 

освіти 

2020 Керівники закладів 

освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють 

організацію харчування 

дітей, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Здійснення 

безпечного та 

якісного 

харчування дітей 

5) розроблення та 

затвердження місцевих 

Програм з детальним 

опрацюванням 

пооб'єктно та 

визначенням робіт і 

термінів виконання 

І півріччя 

2020 
Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

органи місцевого 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Створення 

належних умов для 

організації та 

здійснення 

безпечного та 

якісного харчування 

дітей 

 

 

 



 

 

самоврядування та 

виконавчої влади 

 

 

  6) вжиття у повному 

обсязі заходів щодо 

профілактики 

виникнення гострих 

кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь в 

закладах освіти 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють 

організацію харчування 

дітей 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Профілактика 

виникнення 

епідускладнень у 

закладах освіти 

  7) забезпечення 

розгляду, у разі потреби, 

на засіданнях комісій з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

питань забезпечення 

належ-ного харчування 

у закладах освіти та 

недопущення випадків 

гострих кишкових  

інфекцій  та харчових 

отруєнь серед дітей 

2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, керівники закладів 

освіти, Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Профілактика 

виникнення 

епідускладнень в 

закладах освіти, 

забезпечення дітей 

якісним та 

безпечним 

харчуванням 

  8) розроблення 

додаткових вимог, у разі 

необхідності, до 

тендерної документації 

для проведення 

закупівель харчових 

продуктів для закладів 

2020 Відділ освіти Олевської 

міської ради, 

керівники закладів 

освіти, 

управління праці та 

соціального захисту 

Олевської РДА, 

 Вкладаннякоштів 

не потребує 

 

Забезпеченнядітейя

кісним та 

безпечнимхарчуван

ням 



 

 

освіти Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

 

2. Створення 

необхідних умов, 

передбачених 

чиним 

законодавством, 

для організації 

повноцінного і 

якісного 

харчування дітей у 

закладах освіти 

1) приведення у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

приміщень 

харчоблоків закладів 

освіти (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти, 

суб’єкти 

господарювання,  які 

здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві 

бюджети 

 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для забезпечення 

дітей якісним та 

безпечним 

харчуванням 

2) забезпечення усіх 

харчоблоків закладів 

освіти 

централізованими 

або локальними 

мережами питного 

водопостачання з 

подачею якісної води 

до всіх виробничих 

та допоміжних 

приміщень (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти Олевської 

міської ради, 

керівники закладів 

освіти, 

суб’єкти 

господарювання,  які 

здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві 

бюджети 

 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

Створення умов 

для забезпечення 

закладів питною 

водою 

гарантованої 

якості 

3) забезпечення 

безперебійної подачі 

холодної та гарячої 

проточної води на 

харчоблоки закладів; 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти Олевської 

міської ради, 

керівники закладів 

освіти, 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для безпечного та 

якісного харчування 

дітей 



 

 

передбачити резервні 

джерела гарячого 

водопостачання 

(згідно додатку) 

суб’єкти господарювання,  

які здійснюють харчування  

дітей 

 

 

 

 

 

 

4) створення умов 

для дотримання 

правил особистої 

гігієни персоналом 

харчоблоків (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти, 

суб’єкти 

господарювання,  які 

здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Профілактика 

виникнення 

групових 

захворювань на 

гострі кишкові 

інфекції та харчові 

отруєння 

  5) 

забезпеченняхарчобл

оківзакладівосвітидо

статньоюкількістюхо

лодильного та 

технологічного 

обладнання (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти, 
суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

6)забезпечення 

харчоблоків закладів 

освіти достатньою 

кількістю кухонного 

та столового посуду, 

інвентарю (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти, 
суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

7) обладнання обідніх 2020 Органи місцевого Місцеві бюджети У межах фінансового Профілактика 



 

 

залів закладів освіти 

необхідною кількістю 

посадкових місць, 

меблями відповідно до 

вікових груп; 

 

самоврядування та 

виконавчої влади, 

місцеві органи 

управління освітою, 

власники, керівники 

закладів освіти, 
оператори ринку, які 

здійснюють харчування 

дітей 

ресурсу виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

8) створити умови для 

дотримання дітьми 

правил особистої 

гігієни(згідно додатку) 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти, 
суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Профілактика 

виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

  8) здійснення  

контролю за 

дотриманням у 

закладах освіти 

вимог чинного 

законодавства щодо 

створення належних 

умов для організації 

повноцінного та 

якісного харчування 

дітей, своєчасне 

вжиття заходів щодо 

усунення виявлених 

порушень 

2020 Керівники закладів 

освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють 

організацію харчування 

дітей, 
Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

 
Вкладання коштів 

не потребує 
 

Профілактика 

виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

  9) проведення 

моніторингу щодо 

2020 

1 раз у 
Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

 Вкладання коштів 

не потребує 

Профілактика 

виникнення 



 

 

стану організації 

якісного харчування 

дітей у освітніх 

закладах 

півріччя спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти 

 

 інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

 

 

 

 

3. Проведення 

комплексу заходів 

щодо забезпечення 

дітей в закладах 

освіти безпечним та 

якісним харчуванням 

1) завершення 

проведення державної 

реєстрації потужностей 

операторів ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей в 

закладах освіти 

І квартал 

2020 
Керівники закладів 

освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють 

організацію харчування 

дітей 

 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

2) укомплектування 

харчоблоків закладів 

освіти персоналом, 

який має відповідну 

профільну освіту; 

удосконалювати 

професійний рівень 

осіб відповідальних 

за організацію 

харчування 

2020 Суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Керівники закладів 

освіти 

 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

3) запровадження на 

харчоблоках закладів 

освіти 

постійнодіючих 

процедур, заснованих 

на принципах 

системи аналізу 

небезпечних 

факторів та 

контролю у 

2020 Суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Керівники закладів 

освіти 
 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Забезпечення  

безпечного 

харчування 



 

 

критичних точках 

(НАССР). Провести 

навчання 

відповідальних осіб. 

4) впровадження в 

закладах освіти 

оновлених та  

затверджених 

технологій 

приготування страв, 

рецептурних 

збірників 

2020 Суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей, 

керівники закладів 

освіти 

 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

  5) здійснення із 

залученням 

спеціалістів всіх 

причетних служб і 

відомств комісійні 

перевірки постачання 

харчових продуктів 

до закладів освіти з 

питання додержання 

ними вимог 

санітарного 

законодавства та 

законодавства у 

сфері безпечності та 

окремих показників 

якості харчових 

продуктів 

2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, керівники закладів 

освіти, 

управління праці та 

соціального захисту 

Олевської РДА, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

6) забезпечення 

контролю за 

проведенням 

освітнього процесу, 

оздоровчої кампанії, 

2020 Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

 

 



 

 

організацією 

належного 

медичного 

обслуговування, 

повноцінного 

збалансованого 

харчування в 

закладах освіти 

освіти, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

 

4. Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю в закладах 

освіти 

1) забезпечення 

проведення 

відомчого 

лабораторного 

контролю сировини 

та питної води, які 

використовуються 

для харчування дітей 

за показниками 

безпеки 

 

2020 Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

Олевська міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

керівники закладів 

освіти, 
оператори ринку, які 

здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

2) забезпечення 

проведення 

моніторингових 

лабораторних 

досліджень питної 

води, готових страв, 

гігієнічних змивів з 

об’єктів 

навколишнього 

середовища 

2020 Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

Державний 

бюджет 

У межах фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

5. Підвищення рівня 

гігієнічних знань 
1) проведення занять 

з підвищення рівня 

гігієнічних знань 

працівників 

2020 Керівники та медичні 

працівники закладів 

освіти, 

відділ освіти, молоді та 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

персоналу, 

профілактика 



 

 

харчоблоків та 

відповідальних осіб 

за організацію 

харчування, 

вихованців, учнів, 

батьків закладів 

освіти 

спорту Олевської міської 

ради, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 
 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

2) проведення нарад з 

працівниками 

харчоблоків та 

відповідальними 

особами за 

організацію 

харчування дітей у 

закладах освіти щодо  

профілактики 

виникнення групових 

захворювань на гострі 

кишкові інфекції  та 

харчові отруєння 

2020 Керівники та медичні 

працівники закладів 

освіти, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 
 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

персоналу, 

профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

3) проведення роботи  

щодо гігієнічного 

виховання дітей, 

дотримання правил 

особистої гігієни, 

популяризації 

здорового способу 

життя тощо 

2020 Керівники та медичні 

працівники закладів 

освіти, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

дітей, профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

4) здійснення 

моніторингу якості 

харчування 

 Керівники та медичні 

працівники закладів 

освіти, 

 Вкладання коштів 

не потребує 

 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 



 

 

(анкетування учнів та 

батьків) для 

покращення якості 

харчування 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють 

організацію харчування 

дітей 

 

 

5) забезпечення  

висвітлення в засобах 

масової інформації 

актуальних питань 

щодо організації 

безпечного та 

якісного харчування 

дітей в закладах 

освіти 

2020 Керівники закладів 

освіти, 
Олевське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 Вкладання коштів 

не потребує 
 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

6. 
Забезпечення вимог 

безпечності та якості 
харчування, 

придбання 

обладнання для 

їдалень 

(харчоблоків) 

закладів освіти 

1) Забезпечення 

якісним 

безкоштовним 

гарячим 

харчуванням, 

якісною питною 

водою здобувачів 

освіти пільгових 

категорій, 

приведення його у 

відповідність до 

затверджених норм 

харчування 

 

 

2) Забезпечення 

2020 Олевська міська 

об’єднана територіальна 

громада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевська 

об’єднана територіальна 

громада 

 

Місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет 

 

 

 

 

 

 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 

Забезпечення 

безкоштовним 

гарячим 

харчуванням 100 % 
школярів пільгових 

категорій 

відповідно до 

фізіологічних норм. 

 

 

Покращення якості 

організації 

харчування дітей у 

закладах 

дошкільної освіти 

Забезпечення 

належних 



 

 

якісним харчуванням 

дітей у закладах 

дошкільної освіти, 

якісною питною 

водою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ремонт та 

придбання 

обладнання для 

їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

відділ освіти,молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, Олевська міська 

об’єднана територіальна 

громада 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

 

 

Місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 р.- 29180,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 р.- 13446,3 

 

 

 

на умовах 

співфінансування 

санітарно-

гігієнічних умов 

їдалень 

(харчоблоків), 

поліпшення їх 

матеріально- 

технічної бази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

належних 

санітарно-

гігієнічних умов 

їдалень 

(харчоблоків), 

поліпшення їх 

матеріально- 

технічної бази. 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» 

на 2020 рік 

 

 

 
 

 

 

 

 

*у межах кошторисних призначень 

** інші джерела фінансування не заборонені 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

2020 рік, 

тис. грн 
Всього витрат на виконання Програми, 

 тис. грн 

Обсяги ресурсів всього, в тому числі: 42627,1 42627,1 

державний бюджет 13446,3 13446,3 

обласний бюджет 29180,8 29180,8 

Міський бюджет*   

Кошти небюджетних джерел **   



 

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль виконання заходів Програми покладається на відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради , Олевське районне управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

Інформація про виконання Програми  для узагальнення  подається  у відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Віталій ШЕЙКО  



 

 

Додаток  

 до Програми «Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» на 2020 рік» 

 
У відповідності до проведених планових та позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) Олевського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області, оформлених   паспортів харчоблоків 

керівниками закладів та з метою створення належних умов для забезпечення дітей 

якісним та безпечним харчуванням в розрізі об’єктів  необхідно провести ряд робіт по 

приведенню їх у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме: 

Харчоблок Майданської ЗОШ: 

- облаштувати необхідний набір виробничих (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду)та допоміжних приміщень (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова) та провести їх капітальний ремонт; 

- провести ремонт водопровідної та каналізаційної мережі; 

- забезпечити питною  водою гарантованої якості в достатній кількості увсіх 

виробничих приміщеннях, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- встановити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатньою кількістю технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Копищенської ЗОШ: 

- провести капітальний ремонт виробничих цехів з облицюванням їх   плиткою 

(цех первинної обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех) та  облаштувати 

допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната приймання їжі, санітарний 

вузол, душова); 

- облаштувати системою опалення; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Покровської ЗОШ: 

- облаштувати необхідний набір виробничих (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду) та допоміжних приміщень (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова) та провести їх капітальний ремонт; 

- забезпечити питною  водою гарантованої якості  в достатній кількості у всіх 

виробничих приміщеннях, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- встановити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатньою кількістю технологічного та холодильного обладнання; 



 

 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Сущанської ЗОШ: 

- провести капітальний ремонт виробничих цехів з облицюванням їх   плиткою 

(цех первинної обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех) та  облаштувати 

допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната приймання їжі, санітарний 

вузол, душова); 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити ремонт каналізаційної системи; 

- забезпечити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Лопатицької ЗОШ: 

- провести поточний ремонт виробничих цехів (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення столового та кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова) та підключити їх до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- підключити мийні ванни в овочевому цеху  до водопровідної та каналізаційної 

мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити ремонт  каналізаційної системи; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Кам’янської ЗОШ: 

- провести поточний ремонт виробничих цехів (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення столового та кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити станцію знезалізнення для забезпечення якісною та безпечною 

питною водою  в достатній кількості до всіх виробничих приміщень, передбачити 

резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 



 

 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Жубровицької ЗОШ: 

- провести поточний ремонт виробничих цехів (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення столового та кухонного посуду); 

- підключити мийні ванни у виробничих цехах  до водопровідної та каналізаційної 

мережі; 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити станцію знезалізнення для забезпечення якісною та безпечною 

питною водою  в достатній кількості до всіх виробничих приміщень, передбачити 

резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Замисловицької ЗОШ: 

- провести ремонт із заміною плиткиу виробничих приміщеннях (цех первинної 

обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, 

мийне відділення  столового посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Варварівської ЗОШ: 

- облаштувати необхідний набір виробничих (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду) та допоміжних приміщень (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова) та провести їх капітальний ремонт; 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 



 

 

Харчоблок Олевської ЗОШ №3: 

- облаштувати та провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки 

овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне 

відділення  столового посуду, складські приміщення); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Олевської ЗОШ №2: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Олевської  гімназії: 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Олевський ДНЗ №10: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів,      кухонного посуду, 

інвентарю. 

Олевський ДНЗ №2: 



 

 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів,      кухонного посуду, 

інвентарю. 

Олевський ЦРД №1: 
- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів; 

Олевський ЦРД №2: 

- провести ремонт зовнішніх водогінних мереж, забезпечити якісну та безпечну 

питну воду  в достатній кількості до всіх виробничих приміщень, передбачити резервні 

джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Олевський  ЦРД №3: 

- провести ремонт виробничих та допоміжних приміщень (цех первинної обробки 

овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Варварівський ДНЗ №12: 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Зольнянський ДНЗ №25: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- провести ремонт каналізаційної системи. 

Сущанський ДНЗ: 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, душова); 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 



 

 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- провести ремонт каналізаційної системи; 

-  забезпечити достатню кількість холодильного обладнання; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом. 

Кишинський ДНЗ: 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- підключити до роботи пароконвектомат. 

Корощинський ДНЗ : 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- провести ремонт водогінної системи. 

Жубровицький ДНЗ: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- провести ремонт водопровідної та каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Тепеницький ДНЗ: 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- провести ремонт каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

-  замінити ванну для миття кухонного посуду. 

Юрівський ДНЗ: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (санітарний вузол, душова). 

 

Секретар ради                                                                              Віталій ШЕЙКО  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1536 

LІ сесія                              VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про внесення доповнень до «Програми підтримки  

комунального підприємства «Олевська центральна аптека №32» 

Олевської міської ради» на 2020 рік 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

майном, забезпечення жителів громади лікарськими засобами (в тому числі 

безкоштовними), збереження та оновлення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, 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, 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 підтримки комунального підприємства 

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

Програма), затвердженої рішенням XLVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 19.12.2019 року № 1445 «Про затвердження «Програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської 

міської ради» на 2020 рік», доповнивши таблицю в розділі 5 «Напрями 

діяльності та заходи Програми» пунктом 5, 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 LІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.02.2020 року №1536 

«Про внесення доповнень до «Програми підтримки  

комунального підприємства «Олевська центральна аптека №32» 

Олевської міської ради» на 2020 рік» 

 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансів 
Вартість,грн. 

Очікуваний 

результат 

5. 

Забезпечення 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека №32» 

Олевської 

міської ради 

оргтехнікою, 

запчастинами 

до 

оргтехніки, 

обладнанням 

для 

здійснення 

господарської 

діяльності 

Олевська 

міська 

рада, КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2020 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Створення 

умов для 

безперебійної 

діяльності 

комунального 

підприємства, 

з метою 

забезпечення 

жителів 

громади 

лікарськими 

засобами 

 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 

 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1537 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про внесення доповнень до Методики розрахунку 

орендної плати за майно територіальної  

громади міста Олевськ, яке передається в оренду 

 

           Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Олени Вишневської від 14.02.2020 

року № 65/01-14 та лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега Казюка, відповідно до Податкового Кодексу 

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

Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про методику 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до п.25 додатку 3 рішення XXXVIII сесії Олевської 

міської ради VІІ 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», доповнити наступним змістом: «Орендна плата, 

розрахована за цією Методикою, перераховується 100% комунальному 

некомерційному підприємству «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради та комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку (Юрія Шевчука). 

 

 

 

Міський голова                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1538 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про передачу об’єкта рухомого майна  

комунальної власності з балансу Олевської  

міської ради на баланс відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради   

 

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» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати об’єкт рухомого майна комунальної власності з балансу Олевської 

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

саме: транспортний засіб ВАЗ 21070, 2005 року випуску, синього кольору, кузов 

ХТА21070062278593, інвентарний № 101511469, реєстраційний № АМ5863АЕ, 

балансова вартість – 28 395,00 грн (двадцять вісім тисяч триста дев’яносто п’ять 

гривень 00 коп). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради здійснити 

передачу рухомого майна комунальної власності 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. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                        
 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1539 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року  

№ 1480 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності Олевської  

міської ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році» 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році», 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. Внести зміни до п.1 рішення ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року №1480 «Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році» та викласти його в 

наступній редакції: «Затвердити перелік І типу об’єктів нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської ради, що можуть бути 

передані в оренду в 2020 році, додається». 

2. Внести доповнення до рішення ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року №1480 «Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році», доповнивши його 

об’єктами нерухомого майна, згідно з додатком. 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Лесі Саковець) 

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

місцевих засобах масової інформації. 

4. Відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради (Олегу Ковальчуку) провести 



 

 

незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може бути 

передане в оренду. 

5. 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 (Віктора Осипчука). 

 

 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

Додаток 

до рішення LІ сесії Олевської міської ради VII скликання 
від 20.02.2020 року № 1539  «Про внесення доповнень до 

рішення ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку 
об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради, що можуть бути  

передані в оренду у 2020 році» 
 

 

 
 

 

ПЕРЕЛІК І типу 

об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році 
 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

1. 

Нежитлова будівля, яка знаходиться на 

балансі відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

180,4 м
2
 

вул.Чкалова, 14/6,  

м. Олевськ, 

Житомирська область 

 

2. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

лікарської амбулаторії, яка знаходиться 

на балансі КНП «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» 

Олневської міської ради 

25,3 м
2 

вул.Житомирська, 71А,  

с.Кишин, 

Олевського району, 

Житомирської області 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 

 

                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1540 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевський центр первинної  

медичної допомоги» Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договорів оренди об’єктів нерухомості 

 

 Розглянувши листи головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради Олени Вишневської від 10.02.2020 року №52/01-14 та 54/01-14 

щодо продовження дії договорів оренди, відповідно ст. 42, 60 Закону України 

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

державного та комунального майна» 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. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради продовжити термін 

дії договорів оренди об’єктів нерухомості, згідно чинного законодавства, а саме: 

- договору оренди нерухомого майна від 11.05.2017 №53 на частину приміщення 

в нежитловій будівлі поліклініки, загальною площею 21,2 м
2
, за адресою: 

вул.Свято-Миколаївська, 46, м.Олевськ, Житомирської області з ФОП Бондар 

Вітою Петрівною, терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом укладання Додаткової 

угоди; 

- договору оренди нерухомого майна від 03.05.2017 №47 на приміщення в 

нежитловій будівлі лікарської амбулаторії, загальною площею 35,7 м
2
, за 

адресою: вул.Житомирська, 48, с.Зубковичі, Олевського району, Житомирської 

області з ФОП Кривим Віталієм Миколайовичем, терміном на 2 роки 11 місяців, 

шляхом укладання Додаткової угоди. 

2. Надати дозвіл головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради Олені 

Вишневській підписати Додаткові угоди. 

3. Надати копії підписаних та затверджених Олевською міською радою 

Додаткових угод в 5-денний термін відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради. 

 



 

 

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 (Віктора Осипчука). 

 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1541 

LІ сесія                                   VІІ скликання 
 

від 20.02.2020 року 
 

Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної  

медичної допомоги»  Олевської міської ради на передачу  

в оренду приміщення  в нежитловій будівлі 

 

  Розглянувши лист головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської 

ради від 11.02.2020 року №59/01-14 Олени Вишневської, відповідно до ст.ст. 26, 60 

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

оренду державного та комунального майна», Закону України «Про внесення змін до 

деяких Законів України за результатами парламентських слухань «Проблеми 

інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стан 

інформаційної безпеки України»» 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. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»  Олевської міської ради передати в оренду 

приміщення в нежитловій будівлі лікарської амбулаторії, загальною площею 25,3 

м2, за адресою: вул.Житомирська, 71А, с.Кишин, Олевського району, Житомирської 

області. Провести дану процедуру відповідно до вимог чинного законодавства.  

2. Надати дозвіл головному лікарю КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Олені Вишневській підписати договір про 

передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади.  

3. Надати копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою Договору 

про передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради 

(Олегу Ковальчуку). 

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 (Віктора Осипчука). 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1542 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження звітів оцінки  

рухомого та нерухомого майна  

 

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

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки 

майна», а також з метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати та 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіти про оцінку рухомого та нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а 

саме: 

- звіт, виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 01.11.2019 року Серія АЕ №001112 «Про оцінку 

транспортного засобу, автомобіль ВАЗ 21150, 2005 року випуску», який 

перебуває на балансі КП «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської 

ради, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 31 345,00 грн. без урахування 

ПДВ (тридцять одна тисяча триста сорок п’ять гривень 00 копійок); 

- звіт, виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 11.02.2020 року Серія АЕ №001146 «Про оцінку 

транспортного засобу, автомобіль OPEL COMBO 1.7D, 2002 року випуску», який 

перебуває на балансі КП «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської 

ради, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 58 167,00 грн. без урахування 

ПДВ (п’ятдесят вісім тисяч сто шістдесят сім гривень 00 копійок); 

- звіт, виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 12.02.2020 року Серія АЕ №001149 «Про оцінку 

транспортного засобу, автомобіль ВАЗ 2121, 1990 року випуску», який 

перебуває на балансі КП «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської 

ради, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 8 240,00 грн. без урахування 

ПДВ (вісім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок); 

- звіт, виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 12.02.2020 року Серія АЕ №001148 на приміщення в 



 

 

нежитловій будівлі КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, загальною площею 21,2 м
2
, що розташоване за адресою: 

вул.Свято-Миколаївською, 46, м.Олевськ, Житомирської області з ринковою 

вартістю оцінюваного об’єкта 150 014,00 грн. без урахування ПДВ (сто п’ятдесят 

тисяч чотирнадцять гривень 00 копійок); 

- звіт, виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 13.02.2020 року Серія АЕ №001150 на приміщення в 

нежитловій будівлі лікарської амбулаторії КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, загальною площею 35,7 м
2
, що 

розташоване за адресою: вул.Житомирська, 48, с.Зубковичі, Олевського району 

Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 45 978,00 грн. 

без урахування ПДВ (сорок п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 00 

копійок); 

- звіт, виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 17.02.2020 року Серія АЕ №001151 на приміщення в 

нежитловій будівлі лікарської амбулаторії КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, загальною площею 25,3 м
2
, що 

розташоване за адресою: вул.Житомирська, 71А, с.Кишин, Олевського району 

Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 40080,00 грн. 

без урахування ПДВ (сорок тисяч вісімдесят грн. 00 коп.). 

2. 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 (Віктора Осипчука) 

 

 

 

Міський голова                                 Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1543 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської  

ради на продовження терміну дії договору  

оренди  нерухомого майна комунальної  

власності Олевської міської ради  

 

 Розглянувши лист  від 15.01.2020 року №78/05-07 головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега Казюка, керуючись ст. 42, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду державного 

та комунального майна»,  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. Надати дозвіл головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Олегу Казюку 

продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна  від 01.01.2016 року 

№1 з комунальним некомерційним підприємством «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2020 року по 31.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди, а саме: 

- приміщення тубкабінету нежитлової будівлі поліклініки,  площею – 35,6м
2
;  

- приміщення травматологічний кабінету нежитлової будівлі поліклініки, 

площею – 27,9 м
2
; 

- приміщення рентгенкабінету нежитлової будівлі поліклініки, площею – 100,4 

м
2
; 

- приміщення кабінету флюорографії нежитлової будівлі поліклініки, площею – 

24,8 м
2
,  

які знаходиться за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 46, м.Олевськ, 

Житомирської області. 

2. Встановити орендну плату в розмірі 1 (одна) гривня в рік, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

3. Надати дозвіл головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Олегу Казюку підписати 

додаткову угоду. 



 

 

4. Надати копію підписаної додаткової угоди в 5-денний термін відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради. 

5. 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. 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

  



 

 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1544 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження Переліку об’єктів малої  

приватизації окремого майна комунальної  

власності Олевської міської ради, що  

підлягають приватизації шляхом продажу  

на аукціоні у 2020 році 

 

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного та 

комунального майна», п.30 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік об’єктів малої приватизації окремого майна комунальної 

власності Олевської міської ради, що підлягають приватизації шляхом 

продажу на аукціоні в 2020 році, додається. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

та у місцевих засобах масової інформації. 

3. Відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради (Олегу Ковальчуку) провести 

незалежну експертну оцінку об’єктів малої приватизації окремого майна 

комунальної власності Олевської міської ради, що підлягає приватизації 

шляхом продажу на аукціоні. 

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 (Віктора Осипчука). 

 

 

 

Міський голова                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

Додаток  

до рішення LІ сесії VІІ скликання  

Олевської міської ради від 20.02.2020 

року № 1544 «Про затвердження 

Переліку об’єктів малої приватизації 

окремого майна комунальної власності 

Олевської міської ради, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на 

аукціоні у 2020 році» 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів малої приватизації окремого майна комунальної 

власності Олевської міської ради, що  

підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні у2020 році 

 
№

 

з/

п 

Найменуван

ня об’єкта 

Рік випуску 

(рік введення 

в 

експлуатацію) 

Реєстраці

йний 

номер 

Номер об’єкта Адреса 

балансоутримувача 

Заводський Паспортн

ий 

 

1 Автомобіль  

ВАЗ 21150 

2005 АМ7809А

С 

ХТА21150

064106873 

РСА 

№296980 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

2 Автомобіль  

ВАЗ 2121 

1990 1915ІОА ХТА21210

0LО799349 

ІОС 

№076850 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

  



 

 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1545 

LІ сесія                                   VІІ скликання 

 

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу КП «Олевська цетральна  

аптека №32» Олевської міської ради на приватизацію 

шляхом продажу на аукціоні об’єктів малої приватизації  

окремого майна комунальної власності Олевської міської ради  

 

Розглянувши лист завідувачки комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської міської ради Лариси Денисюк, керуючись 

Законом України «Про приватизацію державного так комунального майна», 

пп.30 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

враховуючи  рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл КП «Олевська цетральна аптека №32» Олевської міської ради 

на приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єктів малої приватизації 

окремого майна комунальної власності Олевської міської ради, відповідно до 

вимог чинного законодавства, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради (Олега Ковальчук) та постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг (Віктора Осипчука). 

 

 

Міський голова                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення LI сесії Олевської міської ради VII скликання 

від 20.02.2020 року № 1545«Про надання дозволу КП 

«Олевська цетральна аптека №32» Олевської міської 

ради на приватизацію об’єктів малої приватизації 

окремого майна комунальної власності Олевської  

міської ради, шляхом продажу на аукціоні» 
 

№ 

з/п 

Найме

нуванн

я 

Рік 

випус

ку 

(рік 

введе

ння 

в 

експл

уатаці

ю) 

Реєст

рацій

ний 

номер 

Номер об’єкта Інформація 

про 

проведення 

модернізації, 

модифікації, 

добудови, 

реконструкції 

Первісна 

(переоціне

на) 

вартість 

(грн) 

Сума 

нарахов

аного 

зносу 

(грн) 

Залишков

а вартість 

(грн) 

Ринкова 

вартість, грн. Інве

нтар

ний 

(ном

енкл

атур

ний) 

Заводськи

й 

Паспортний 

1 Автом

обіль 

ВАЗ 

21150 

2005 АМ78

09АС 

- ХТА2115

00641068

73 

РСА №296980 - 47 810,45 47 810,4

5 

0 31 345,00 

2 Автом

обіль 

ВАЗ 

2121 

1990 1915І

ОА 

- ХТА2121

00LО7993

49 

ІОС №076850 - 3 550,12 3 550,12 0 8 240,00 

 

 

 

Секретар ради              Віталій ШЕЙКО 



 

 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1546 

LІ сесія                    VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про внесення змін у  рішення  

Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. ******, 8, 

м.Олевськ Житомирська область про внесення змін у рішення ХLVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року № 1456 «Про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі в користування на умовах 

оренди» та з метою виправлення технічних помилок: 

- у рішенні 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), 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» стосовно ******; 

- у рішенні 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), 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» стосовно ****** 

- розглянувши рішення ХLІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 05.09.2019 року № 1257 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з правом передачі нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розглянувши рішення № 1300 



 

 

ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 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» у частині стосовно ******; 

- розглянувши рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 14.02.2019 року № 970  «Про прийняття до управління Олевської 

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

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  (в 

адміністративних межах Калинівської та Покровських сільських рад)  та 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

ТОВ «Лугинська зернова компанія» з метою передачі у користування на 

умовах оренди» та заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»; 

- розглянувши рішення ХLVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

07.11.2019 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» у частині стосовно ****** та  ******, 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 ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2019 року № 1456 «Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі в користування на умовах оренди», а саме: 

-  у пункті 1. цифри «0,62» після слів «орієнтовною площею» змінити на 

цифри «0,65». 

2.Внести  зміни у рішення та додатковий список 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), 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», а саме: 

- «У пункті 2. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «718» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «526»: 
Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-684, 

кормові 

угіддя – 

526 

- « у пункт 6. рішення додати слова та цифри  « - кадастровий номер 

1824484000:07:000:0182.»; 

- «пункт 9. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

«9. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3162 га, в 

т.ч. (рілля) площею 1,0375 га, кадастровий номер1824484000:08:000:0887; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2787 га, кадастровий 

номер1824484000:07:000:0182. 

3. Внести  зміни у рішення та додатковий список 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), 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», а саме: 

- «У пункті 4. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «685» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «546»: 
Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

4. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-685, 

кормові 

угіддя – 

546 

****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** 

 

- « у пункт 6. рішення додати слова та цифри  « - кадастровий номер 

1824484000:07:000:0181.»; 

- «пункт 13. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

«13. Виділити ******спільно з ******в натурі  земельні ділянки загальною 

площею 1,3231 га, в т.ч. (рілля) площею 1,0496 га, кадастровий 

номер1824484000:08:000:0888; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

0,2735 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0181.». 

4. Внести  зміни у додатковий список до рішення № 1300 ХLV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 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» , а саме: 

- «У пункті 1. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «488» після слів «Рілля» 

змінити на цифри «489»: 
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-489, 
кормові 
угіддя – 
493 

- внести  зміни у пункти 11 та 16  рішення № 1397 ХLVІІ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 06.12.2019 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», а саме: 



 

 

- « у пункт 11. рішення додати слова та цифри  « - кадастровий номер 

1824482400:05:000:0578, загальною площею 1,3385 га.»; 

- «пункт 16. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

 «16.Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,2856 у т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1.3385 га, кадастровий номер 

1824482400:05:000:0578; земельна ділянка (пасовища) загальною площею 

0,9471га,кадастровий номер1824482400:02:000:0577.». 

5. Внести  зміни у рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 14.02.2019 року № 970  «Про прийняття до управління Олевської міської 

ради не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  (в 

адміністративних межах Калинівської та Покровських сільських рад)  та 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва ТОВ «Лугинська 

зернова компанія» з метою передачі у користування на умовах оренди», а саме: 

- у пункті 4. рішення, слова «ТОВ «Лугинська зернова компанія» змінити на 

слова «ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»; 

- у пункті 4. рішення, цифри «90,0» після слів орієнтовною площею змінити на 

цифри «164,7006»;  

- у пунктах 3 та 4 змінити (уточнити) додаток, а  саме: 

 
                  Додаток  
до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.02.2019 року № 970  «Про прийняття до 

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

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  (в адміністративних межах Калинівської та 

Покровських сільських рад)  та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського виробництва ТОВ «Лугинська зернова компанія» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Кадастровий номер Площа, 

рілля,  

га 

Кадастровий номер Площа, 

кормові 

угіддя, 

га 

1 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0150 0,492 

2 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0275 0,4773 

3 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0223 1,1976 

4 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0020 0,5836 

5 ****** ****** ******     

6 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0386 0,5013 

7 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0221 0,4772 

8 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0178 0,4771 

9 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0126 0,4772 

10 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0188 0,4772 

11 ****** ****** ******   

12 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0070 0,5107 



 

 

13 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0384 0,52 

14 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0267 0,9072 

15 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0392 0,5079 

16 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0306 0,4771 

17 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0066 0,5719 

18 ****** ****** ******   

19 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0268 1,9475 

20 ****** ****** ******   

21 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0039 0,4189 

22 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0207 0,4772 

23 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0177 0,6365 

24 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0040 0,4189 

25 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0257 0,6254 

26 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0078 0,7158 

27 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0283 0,4774 

28 ****** ****** ******   

29 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0550 0,4426 

30 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0516 0,6291 

31 ****** ****** ******     

32 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0050 0,5019 

33 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0205 0,4772 

34 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0046 0,7831 

35 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0032 0,4188 

36 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0042 0,7099 

37 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0101 0,5537 

38 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0096 0,4846 

39 ****** ****** ******     

40 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0226 0,375 

41 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0265 0,9756 

42 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0512 0,4992 

43 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0286 0,4967 

44 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0295 0,4967 

45 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0064 0,4772 

46 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0536 0,5095 

47 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0276 0,4778 

48 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0555 0,4561 

49 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0290 0,4929 

50 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0538 0,6018 



 

 

51 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0047 0,447 

52 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0322 0,4772 

53 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0018 0,5265 

54 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0056 1,732 

55 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0147 0,4771 

56 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0075 0,4772 

57 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0151 0,6577 

58 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0219 0,4771 

59 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0525 0,6106 

60 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0186 0,4772 

61 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0103 0,4785 

62 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0371 0,5408 

63 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0160 0,4772 

64 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0089 0,6553 

67 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0174 0,4771 

65 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0036 0,4189 

66 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0023 0,5505 

67 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0273 0,4859 

68 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0116 0,4828 

69 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0093 0,4772 

70 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0129 0,4786 

71 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0158 0,7024 

72 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0154 1,3644 

73 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0053 0,7329 

74 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0123 0,5 

75 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0057 1,7382 

76 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0085 0,4772 

77 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0011 0,42 

78 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0117 0,4772 

79 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0381 0,5676 

80 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0288 0,4967 

81 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0274 0,4803 

82 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0170 0,48 

83 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0124 0,496 

84 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0113 0,486 

85 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0194 0,4772 



 

 

86 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0373 0,54 

87 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0549 0,5349 

88 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0021 0,5506 

89 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0339 0,4772 

90 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0167 0,6458 

91 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0270 0,6538 

92 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0187 0,4772 

93 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0508 0,4941 

94 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0530 0,602 

95 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0558 0,5076 

96 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0514 0,54 

97 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0509 0,6424 

98 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0510 0,6423 

99 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0569 0,4282 

100 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0521 0,6115 

101 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0040 0,3916 

102 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0564 0,449 

103 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0130 0,5 

104 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0296 0,4953 

105 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0299 0,4777 

106 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0278 0,49 

107 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0067 1,1501 

108 ****** ****** ******     

109 ****** ****** ******   

110 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0180 0,4772 

111 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0055 1,4627 

112 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0020 0,4189 

113 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0183 0,4772 

114 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0522 0,6107 

115 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0547 0,6022 

116 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0559 0,4764 

117 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0552 0,4462 

118 ****** ****** ****** 1824484400:02:000:0052 0,7527 

119 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0163 0,4772 

120 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0396 0,5395 



 

 

121 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0370 0,1355 

122 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0225 0,3576 

123 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0173 0,4772 

124 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0102 0,4881 

125 ****** ****** ****** 1824484400:05:000:0019 0,5075 

126 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0397 0,5409 

127 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0224 0,4771 

128 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0376 0,5408 

129 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0374 0,5408 

130 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0172 0,4772 

131 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0127 0,4772 

132 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0220 0,4772 

133 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0013 0,4188 

134 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0389 0,6181 

135 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0198 0,4772 

136 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0097 0,4811 

137 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0301 0,4772 

138 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0222 0,4771 

139 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0210 0,4772 

140 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0195 0,4772 

141 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0255 1,9682 

142 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0201 0,4772 

143 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0170 0,4772 

144 ****** ****** ****** 1824484400:07:000:0377 0,5297 

145 ****** ****** ****** 1824484400:10:000:0258 0,5889 

146 ****** ****** ******   

147 ****** ****** ******   

148 ****** ****** ******   

149 ****** ****** ******   

 ВСЬОГО: 85,7943  78,9063 

 

6. Внести  зміни у рішення та додаток до рішення ХLVІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 07.11.2019 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» , а саме: 

- «У пункті 1. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «157» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «352»; 



 

 

- «У пункті 2. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «158» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «351»: 
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,218м...

’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-53 

кормові 

угіддя – 

352 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-54 

кормові 

угіддя – 

351 

- « у пункт 6. рішення додати слова та цифри:  « - кадастровий номер 

1824484000:06:000:0372;  - кадастровий номер1824484000:06:000:0371.». 

- «пункт 8. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

«8. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,7056 у т.ч.  

(рілля) загальною площею 1,4318 га, кадастровий 

номер1824484000:03:000:0457;  (кормові угіддя) загальною площею 0,2738 га, 

кадастровий номер1824484000:06:000:0372.». 

- «пункт 9. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

«9. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,5696 у т.ч. 

(рілля) загальною площею 1,2958 га, кадастровий 

номер1824484000:03:000:0456;  (кормові угіддя) загальною площею 0,2738 га, 

кадастровий номер1824484000:06:000:0371.». 

7. 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  № 1547 

LІ сесія             VІІ скликання

  

від 20.02.2020 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, рішення ХLVІ сесія Олевської міської ради 

VІІ скликання від 16.01.2020 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», стосовно ******; 

- розлянувши рішення ХLV сесія Олевської міської ради VІІ скликання від 

10.10.2019 року № 1300 «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», стосовно ******; 

- розлянувши рішення ХLVІІ сесія Олевської міської ради VІІ скликання 

від 06.12.2019 року № 1397 «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 стосовно ******, 



 

 

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)» 220 м..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 «м.Калініна» 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 «Олевське» 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 «Полісся» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «м.Кірова» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

7. 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). 

8. 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. 

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

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824486200:06:000:0472; 

- кадастровий номер1824482800:09:000:0398; 

- кадастровий номер1824482800:09:000:0399; 

- кадастровий номер1824482800:08:000:0375; 

- кадастровий номер1824482800:07:000:0234; 

- кадастровий номер1824482800:02:000:0220; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0483; 

- кадастровий номер1824487200:10:000:0187; 

- кадастровий номер1824482800:07:000:0235; 

- кадастровий номер1824482800:02:000:0221; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0852; 

- кадастровий номер1824484000:06:000:0367; 

- кадастровий номер1824484000:03:000:0463; 

- кадастровий номер1824484000:06:000:0368; 

- кадастровий номер1824484000:05:000:0141; 

- кадастровий номер1824484000:05:000:0140; 

- кадастровий номер1824484000:05:000:0143; 

- кадастровий номер1824484000:05:000:0142. 

10. 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 номер1824482400:02:000:0551, загальною площею 1,6437 га; 

- кадастровий номер1824482400:02:000:0470, загальною площею 0,8539 га; 

- кадастровий номер1824482400:03:000:0476, загальною площею 1,5609 га; 

- кадастровий номер1824482400:02:000:0431, загальною площею 0,5603 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. 

11. Виділити ******в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 0, 9789 га, 

кадастровий номер1824486200:06:000:0472. 

12. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,4976 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,6437 га, 

кадастровий номер1824482400:02:000:0551; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,8539 га, кадастровий номер1824482400:02:000:0470. 

13. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,4652 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,4353 га, 

кадастровий номер1824482800:09:000:0398; земельна ділянка (рілля) площею 

0,6223 га, кадастровий номер1824482800:09:000:0399; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,4076 га, кадастровий номер1824482800:08:000:0375. 



 

 

14. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3056 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8586 га, 

кадастровий номер1824482800:07:000:0234; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4470 га, кадастровий номер1824482800:02:000:0220. 

15. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,8484 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,8314 га, 

кадастровий номер1824487200:12:000:0483; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 1,0170 га, кадастровий номер1824487200:10:000:0187. 

16. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,1212 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,5609 га, 

кадастровий номер1824482400:03:000:0476; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,5603 га, кадастровий номер1824482400:02:000:0431. 

17. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3044 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8575 га, 

кадастровий номер1824482800:07:000:0235; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4469 га, кадастровий номер1824482800:02:000:0221. 

18. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,5358 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,2577 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0852; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,2781 га, кадастровий номер1824484000:06:000:0367. 

19. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3114 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0375 га, 

кадастровий номер1824484000:03:000:0463; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,2739 га, кадастровий номер1824484000:06:000:0368. 

20. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,2835 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9254 га, 

кадастровий номер1824484000:05:000:0141; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3581 га, кадастровий номер1824484000:05:000:0140. 

21. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,2592 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9011 га, 

кадастровий номер1824484000:05:000:0143; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3581 га, кадастровий номер1824484000:05:000:0142. 

22. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,1204 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5877 га, земельна ділянка (рілля) 

площею 0,1926 га, кадастровий номер1824484800:00:004:0021; 

кадастровий номер1824484800:00:004:0314; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3401 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0507. 

23. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,1401 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5877 га кадастровий номер 

1824484800:00:004:0181;, земельна ділянка (рілля) площею 0,2101 га,  

кадастровий номер1824484800:00:004:0407; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3423 га, кадастровий номер 1824484800:00:010:0610. 

23/1. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,1475 га, 

у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5877 га, кадастровий номер 

1824484800:00:004:0180;  земельна ділянка (рілля) площею 0,2138 га, 



 

 

кадастровий номер1824484800:00:004:0406; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3460 га, кадастровий номер 1824484800:00:010:0609. 

24. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 0,9945 га, у 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 4732,54 кв.м, кадастровий номер 

1824484800:00:001:0044;  земельна ділянка (рілля) площею 0,3157 га, 

кадастровий номер1824484800:00:010:0199; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,2055 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0066. 

25. 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  LІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1547   

                                                                                                          «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, 

223223м.’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-399, 

кормові 

угіддя – 

399 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-400, 

кормові 

угіддя – 

400 

3. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-308, 

кормові 

угіддя – 

63 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 
Додатковий список 

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

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-485, 

кормові 

угіддя – 

498 

 

 

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-262, 

кормові 

угіддя – 

443 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-311, 

кормові 

угіддя – 

403 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 
 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Полісся» 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-57, 

кормові 

угіддя – 8 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-56, 

кормові 

угіддя – 

56 

3. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля – 

10, 

кормові 

угіддя – 

10  

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 



 

 

 

 
 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «ім.Кірова» 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-164, 

кормові 

угіддя – 

164 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-30, 

кормові 

угіддя – 

30 

3. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-319, 

кормові 

угіддя – 

319 

4. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-31, 

кормові 

угіддя – 

31 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, 

225м.’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-450, 

кормові 

угіддя – 

450 

 

 

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, 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-644, 

кормові 

угіддя – 

332 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-167, 

кормові 

угіддя – 

334 

3.  ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-9, 

кормові 

угіддя – 9 

*****

* 

Рілля-10, 

кормові 

угіддя – 

10 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1548 

LІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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.Хмелівка), з формуванням земельної ділянки орієнтовною площею  

5,3 га. 

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  № 1549 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення звіту про 

експертну грошову оцінку на земельну ділянку комунальної власності 

несільськогосподарського призначення керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», 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.Надати дозвіл ****** на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,0800 га, з 

метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: 

вул.Гагаріна,59-б, с.Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824485301:03:033:0006. 

2. Надати дозвіл ****** на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,2637 га, з 

метою надання у власність шляхом викупу 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.Промислова,41-в, м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий 

номер 1824455100:01:035:0030. 

3. Надати дозвіл ТОВ «ОЛЕВСЬКА СГТ»  на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення 

площею  0,0792 га, з метою надання у власність шляхом викупу 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.Олексія Береста,44, м.Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:01:015:0070. 

4. Надати дозвіл ТОВ «ОЛЕВСЬКА СГТ»  на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення 



 

 

площею  5,2730 га, з метою надання у власність шляхом викупу 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.Покальчука,15, м.Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:01:021:0041. 

5. Надати дозвіл ****** на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,6 га, з 

метою надання у власність шляхом викупу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: вул.Герцена,13, м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:011:1029. 

6.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  № 1550 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про передачу земельної ділянки 

державної власності у комунальну власність 

 

        Розглянувши Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, право власності на незавершене будівництво лазні (вул. Шевченка, 26-

А, с.Стовпинка, Олевський р-н) зареєстроване 26.09.2019 року за Олевською 

міською радою, реєстраційний номер 1473275118244, як комунальна власність, 

керуючись  ст. 117, 120 Земельного кодексу України, п.62 Постанови КМУ від 

25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст. 26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Звернутись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 

Житомирській областях щодо передачі земельної ділянки державної власності з 

комунальну власність з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, загальною площею 

0,03га, кадастровий номер 1824486401:02:001:0057, яка розташована за 

адресою: вул. Шевченка, 26-А, с.Стовпинка, Олевський р-н, Житомирська 

область. 

2. 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  № 1551 

LІ сесія                    VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. ******,60, 

с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, керуючись ст.128 Земельного 

Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,7678 га, яка 

розташована за адресою: вул.Житомирська,72-а, с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 132 215,00 грн. (без 

ПДВ) (сто тридцять дві тисячі  двісті п'ятнадцять  гривень 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 17,22 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ).    

1.1. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Житомирська,72-а, с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область, кадастровий номер1824484001:11:006:0022 між міською 

радою та ******, за ціною 138 204,00 грн. (без ПДВ) (Сто тридцять вісім тисяч 

двісті чотири  гривні 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 18,00 грн. 

1.2. Припинити дію договору оренди землі  від 18 грудня 2019 року укладеного 

з ****** стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824484001:11:006:0022,загальною площею 0,7678 га розташованої за 

адресою: вул.Житомирська,72-а, с.Кишин, Олевський район, Житомирська 

область. 



 

 

2. 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  № 1552 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та укладання договору оренди земельної ділянки 

 

        Розглянувши спільну заяву ******, яка проживає за адресою: вул. 

******,11, м. Олевськ, Житомирська область та ******, яка проживає за 

адресою: вул. ******, 34, м.Олевськ, Житомирська область та надані 

документи, керуючись ст.ст.12,93,95,96,120,122,123,124,141 Земельного 

кодексу України, ст.ст.8,20,22,25,55 Закону України «Про землеустрій», 

Законом України «Про оренду землі», ст..26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ****** спільно з ****** технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,0614 га  з метою передачі її в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), яка 

розташована  за адресою: вул. Герцена,24, м.Олевськ,  вул. Житомирська 

область кадастровий номер 1824455100:01:015:0079, яку розроблено ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ),   

1.2. ****** спільно з ******  у місячний термін укласти та зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

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

достовірність та якість технічної документації. 

 



 

 

3. 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  № 1553 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, 

з метою зміни цільового призначення 

     

Розглянувши заяви: 

-  Житомирської товарної агропромислової біржі, зареєстрованої за 

адресою: м.Житомир, проспект Незалежності, 91/1; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,19, м.Олевськ, 

Житомирська область, надані документи, керуючись ст.ст. 12, 

20,81,116,122,186 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 20, 22, 25, 50, 51 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити Житомирській товарній агропромисловій біржі проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

загальною площею 0,0155 га,  кадастровий номер 1824455100:01:022:0069, з 

метою зміни цільового призначення  з коду КВЦПЗ 02.02. – для колективного 

житлового будівництва на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області  в м.Олевськ по вул. Івана Франка,1, який розроблений 

ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

2. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, загальною площею 0,0282 га,  кадастровий номер 

1824455100:01:028:0038, з метою зміни цільового призначення  її  з коду 

КВЦПЗ 02.01. – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 03.07 – 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області  в м.Олевськ по вул. 

Княгині Ольги,4/2, який розроблений ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 



 

 

3.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  № 1554 

LІ сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: проспект Незалежності, 91/1,  м. Житомир про 

надання дозволу на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського  призначення, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», 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.Надати дозвіл Житомирській товарній агропромисловій біржі на 

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0155 га, з метою продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: вул. Івана 

Франка, 1, м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:022:0069. 

2. 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  № 1555 

LІ сесія                         VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. ******,15, 

с.Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська область та надані документи, 

керуючись ст.25 Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

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

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

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ****** технічну документацію із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,3028 га на території Олевської міської ради, Олевського 

району Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА О.В. 

1.1.Виділити ****** в натурі земельні ділянки загальною площею 1,3028 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) загальною площею 0,8197 га, кадастровий номер 

1824483600:03:000:0094, земельна ділянка (пасовище) площею 0,4831 га, 

кадастровий номер 1824483600:02:000:0134. 

2. Забороняється приступати до використання земельної ділянки до 

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

посвідчує право на неї та державної реєстрації. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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  № 1556 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про передачу в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) 

 

     Розглянувши заяву ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», код ЄДРПОУ 

41370944,  зареєстрованого за адресою: вул. Гагаріна, 80, с.Лопатичі, 

Олевський район, Житомирська область, керуючись ст. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», Земельним кодексом України, ст.ст.27,28,55 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  Законом України «Про 

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

Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада Земельного 

кодексу України, 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» нерозподілені 

(невитребувані) земельні частки (паї) реформованого КСП «Україна», які 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (в адміністративних межах колишньої Тепеницької 

сільської ради)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

терміном на 7 років або до моменту витребування їх власниками та реєстрації 

права власності на земельні ділянки, загальною площею 6,6244 га, згідно 

додатку. 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   

(Код 01.01 за КВЦПЗ).  

3. ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»: 

- укласти відповідні договори оренди земельних ділянок з Олевською міською 

радою, згідно з чинним законодавством, в яких передбачити, що у разі набуття 

громадянами права власності на нерозподілені (невитребувані) земельні частки 

(паї), договори оренди підлягають розірванню; 

- в місячний термін, після підписання договорів оренди, забезпечити державну 

реєстрацію права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) 

відповідно до чинного законодавства; 



 

 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї). 

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 LІ сесії міської ради  VІІ скликання від   

                                                                                                                 20.02.2020 № 1556 «Про передачу в оренду  

нерозподілених 

                                                                                                                 (невитребуваних) земельних часток (паїв)» 

 

                                                           Список 
                нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)  реформованого КСП «Україна» 

 
№ п/п Кадастровий номер площа,га 

1. 1824487200:12:000:0394 0,8525 

2. 1824487200:12:000:0422 1,1202 

3. 1824487200:11:000:0131 0,956 

4. 1824487200:10:000:0219 0,7795 

5. 1824487200:12:000:0084 1,1076 

6. 1824487200:13:000:0056 0,8523 

7. 1824487200:11:000:0118 0,9563 

 Всього: 6,6244 

 

 

 
Начальник управління земельних відносин                                                 Наталія Біленець  



 

 

                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1557 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу  на розроблення проєкту                                                                               

землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки                                                                       

комунальної власності  з метою отримання  її                                                           

у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель  громадських та 

релігійних організацій 

 

        Розглянувши заяву релігійної організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА 

ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ», зареєстрованої за адресою: вул. 8 Березня, 

17 в с.Покровське, Олевський р-н, 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. 12,92, 122, 123 Земельного кодексу України, Законом 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.Надати дозвіл релігійній організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ 

ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ»,  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 будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій (Код 03.04 за КВЦПЗ) орієнтовною 

площею 0.03 га , яка розташована по вул. Миру, 15 А,  с.Будки, Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

2. Релігійній організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ»   виготовлений проєкт землеустрою в місячний термін подати  на 

затвердження міської ради.  

3. 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  № 1558 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяви: 

-  ******, яка проживає за адресою: вул. ******,33, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ПЕРЕЖОГ», зареєстрованого за 

адресою: урочище «ПЕРЕЖОГ», будинок 1, с.Рудня-Бистра, Олевський 

район, Житомирська область, відповідно до Закону України «Про оренду 

землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України,  рішення І сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року № 11  «Про 

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

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади», наказу 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

22.12.2018 року № 6-5025/14-18-СГ «Про передачу земельної ділянки 

державної власності у комунальну власність», акта приймання-передачі 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної 

власності у комунальну власність від 22.12.2018 року (з додатками до 

нього), рішення ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

17.01.2019 року № 928 «Про прийняття земельних ділянок державної 

власності у комунальну власність», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору оренди землі від 14.01.2015 року укладеного між 

Руднє-Бистрянською сільською радою та ******, стосовно земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824486201:08:001:0003, загальною площею 0,0045 га, 

розташованої за адресою: вул. Центральна,11-а, с.Рудня-Бистра, Олевський 

район,Житомирська область, за згодою сторін. 

2. Припинити дію договору оренди землі № 236/14   від 11 березня 2014  року 

укладеного між Головним управлінням Держземагенства у Житомирській 

області (код ЄДРПОУ 38329757) та Фермерським господарством «ПЕРЕЖОГ» 

в особі голови Власовця Віталія Васильовича, стосовно земельної ділянки, 



 

 

кадастровий номер1824486200:09:000:0316, загальною площею 1,9488 га, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів, за згодою сторін. 

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  № 1559 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши заяви: 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******, 33, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ПЕРЕЖОГ», зареєстрованого за 

адресою: урочище «ПЕРЕЖОГ», будинок 1, с.Рудня-Бистра, Олевський 

район,Житомирська область,   відповідно до Закону України «Про оренду 

землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) яка 

розташована за адресою: вул. Центральна,11-а, с.Рудня-Бистра, Олевський 

район,Житомирська область, площею 0,0045 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824486201:08:001:0003, терміном на 5 (п’ять) років, між міською 

радою та ******. 

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

оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07).   

1.2. ****** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02), яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів, площею 1,9488 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824486200:09:000:0316, терміном на 7 (сім) років, між міською радою та 

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ «ПЕРЕЖОГ». 

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

оцінки земельної ділянки для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 

01.02).   



 

 

2.2. ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ПЕРЕЖОГ», в місячний термін 

укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

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  № 1560 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

та земельної ділянки  

 

       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та земельної ділянки, 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 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (за межами населених 

пунктів) на території Олевської міської ради Житомирської області з 

урахуванням Перспективного плану формування території громад 

Житомирської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 12.11.2018  року № 901-р (в редакції розпорядження КМУ від 

21.11.2018 року № 997-р), комунальної власності, землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ) загальною площею 1,1500 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0554 (с.Соснівка). 

2. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням  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  № 1561 

LІ сесія                VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

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 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, 

зареєстрованого за адресою: вул.Набережна, 39, с.Кам’янка, Олевський район, 

Житомирська область, керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 

Цивільного кодексу 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.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 5,7605  га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (на 

території колишньої Зольнянської сільської ради), згідно  Додатку 1  

(додається). 

2. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 78,3546  га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (на 

території колишньої Кам’янської сільської ради), згідно  Додатку  2  

(додається). 

3. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 9,4342  га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (на 

території колишньої Покровської сільської ради), згідно  Додатку  3  

(додається). 

4.Укласти договори оренди земельних ділянок (не переоформлених земельних 

часток (паїв)) сільськогосподарського призначення, що входять до складу 

спадщини, які розташовані в адміністративних межах Олевської міської ради 

Житомирської області з ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», згідно Додатків 1, 2, 3. 

4.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 



 

 

ділянку(ділянки) або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорі оренди землі.  

4.2.Встановити річну орендну плату в розмірі 12% від її нормативно-грошової 

оцінки. 

5. Контроль за виконанням  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  1  
                                                                                   до рішення LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 20.02.2020 року №1561   «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» 
 

№ П.І.П. Площа,га Кадастровий 

номер ділянки 

 
1 ****** 0,4471 1824482800:02:000:0052 

2 ****** 0,3740 1824482800:06:000:0006 

3 ****** 0,4469 1824482800:02:000:0021 

4 ****** 0,4720 1824482800:02:000:0126 

5 ****** 0,4469 1824482800:02:000:0088 

6 ****** 0,4586 1824482800:02:000:0095 

7 ****** 0,6338 1824482800:02:000:0059 

8 ****** 0,5110 1824482800:02:000:0047 

9 ****** 0,4470 1824482800:02:000:0029 

10 ******  0,4471 1824482800:02:000:0032 

11 ****** 0,6193 1824482800:02:000:0034 

12 ****** 0,4469 1824482800:02:000:0021 

 ВСЬОГО 5,7605  

         

 

 

   Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець  



 

 

                                                           Додаток  2   
                                                                                   до рішення LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 20.02.2020 року №1561   «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» 

 

1 1824483600:07:000:0106 ****** 0,6412 

2 1824483600:07:000:0108 ****** 0,6056 

3 1824483600:07:000:0111 ****** 0,5193 

4 1824483600:07:000:0112 ****** 0,5539 

5 1824483600:07:000:0118 ****** 0,4844 

6 1824483600:09:000:0235 ****** 0,6794 

7 1824483600:09:000:0247 ****** 0,6998 

8 1824483600:09:000:0220 ****** 0,5765 

9 1824483600:09:000:0211 ****** 0,5020 

10 1824483600:09:000:0241 ****** 0,6710 

11 1824483600:09:000:0245 ****** 0,7193 

12 1824483600:09:000:0237 ****** 0,6715 

13 1824483600:09:000:0218 ****** 0,6799 

14 1824483600:09:000:0249 ****** 0,7008 

15 1824483600:09:000:0225 ****** 0,6632 

16 1824483600:09:000:0226 ****** 0,6702 

17 1824483600:09:000:0244 ****** 0,6991 

18 1824483600:09:000:0210 ****** 0,5021 

19 1824483600:09:000:0214 ****** 0,4859 

20 1824483600:09:000:0215 ****** 0,5592 

21 1824483600:09:000:0216 ****** 0,6115 

22 1824483600:09:000:0238 ****** 0,6662 

23 1824483600:06:000:0451 ****** 0,6812 

24 1824483600:06:000:0445 ****** 0,6348 

25 1824483600:06:000:0457 ****** 0,5125 

26 1824483600:06:000:0438 ****** 0,6706 

27 1824483600:06:000:0443 ****** 0,5453 

28 1824483600:06:000:0435 ****** 0,5113 

29 1824483600:06:000:0449 ****** 0,4944 

30 1824483600:06:000:0436 ****** 0,5219 

31 1824483600:06:000:0454 ****** 0,6817 

32 1824483600:06:000:0458 ****** 0,1449 

33 1824483600:09:000:0084 ****** 0,6190 

34 1824483600:06:000:0427 ****** 0,6814 

35 1824483600:06:000:0396 ****** 0,4274 

36 1824483600:06:000:0197 ****** 0,6439 

37 1824483600:06:000:0198 ****** 0,5716 

38 1824483600:06:000:0404 ****** 0,5496 

39 1824483600:06:000:0233 ****** 0,5124 



 

 

40 1824483600:06:000:0410 ****** 0,4903 

41 1824483600:06:000:0428 ****** 0,6814 

42 1824483600:06:000:0424 ****** 0,6714 

43 1824483600:06:000:0406 ****** 0,6812 

44 1824483600:06:000:0393 ****** 0,4275 

45 1824483600:06:000:0408 ****** 0,4502 

46 1824483600:06:000:0229 ****** 0,6557 

47 1824483600:06:000:0244 ****** 0,6413 

48 1824483600:06:000:0397 ****** 0,4312 

49 1824483600:07:000:0037 ****** 0,4227 

50 1824483600:07:000:0031 ****** 0,4218 

51 1824483600:07:000:0028 ****** 0,4218 

52 1824483600:07:000:0030 ****** 0,4218 

53 1824483600:07:000:0130 ****** 0,6752 

54 1824483600:06:000:0010 ****** 0,6602 

55 1824483600:03:000:0068 ****** 0,6043 

56 1824483600:07:000:0091 ****** 0,5090 

57 1824483600:09:000:0254 ****** 0,6661 

58 1824483600:07:000:0135 ****** 0,6923 

59 1824483600:09:000:0255 ****** 0,6660 

60 1824483600:07:000:0146 ****** 0,6528 

61 1824483600:07:000:0093 ****** 0,6274 

62 1824483600:03:000:0072 ****** 0,7595 

63 1824483600:03:000:0070 ****** 0,5117 

64 1824483600:03:000:0028 ****** 0,7689 

65 1824483600:09:000:0251 ****** 0,6660 

66 1824483600:07:000:0143 ****** 0,6488 

67 1824483600:07:000:0141 ****** 0,6922 

68 1824483600:03:000:0030 ****** 0,9677 

69 1824483600:03:000:0043 ****** 0,6060 

70 1824483600:09:000:0207 ****** 0,6301 

71 1824483600:07:000:0149 ****** 0,6568 

72 1824483600:09:000:0162 ****** 0,6836 

73 1824483600:09:000:0175 ****** 0,6824 

74 1824483600:07:000:0053 ****** 0,6302 

75 1824483600:09:000:0029 ****** 0,8331 

76 1824483600:06:000:0001 ****** 0,7128 

77 1824483600:09:000:0141 ****** 0,6509 

78 1824483600:09:000:0173 ****** 0,4138 

79 1824483600:07:000:0121 ****** 0,2141 

80 1824483600:09:000:0151 ****** 0,6812 

81 1824483600:07:000:0008 ****** 0,9192 

82 1824483600:09:000:0126 ****** 0,6800 

83 1824483600:09:000:0185 ****** 0,6825 



 

 

84 1824483600:07:000:0017 ****** 0,8633 

85 1824483600:07:000:0051 ****** 0,6302 

86 1824483600:07:000:0052 ****** 0,6302 

87 1824483600:09:000:0103 ****** 0,6862 

88 1824483600:09:000:0105 ****** 0,6829 

89 1824483600:07:000:0099 ****** 0,4742 

90 1824483600:09:000:0203 ****** 0,6301 

91 1824483600:09:000:0114 ****** 0,6798 

92 1824483600:09:000:0198 ****** 0,6301 

93 1824483600:09:000:0180 ****** 0,6825 

94 1824483600:09:000:0206 ****** 0,6301 

95 1824483600:09:000:0174 ****** 0,6824 

96 1824483600:09:000:0123 ****** 0,6799 

97 1824483600:09:000:0129 ****** 0,6799 

98 1824483600:09:000:0124 ****** 0,6801 

99 1824483600:09:000:0135 ****** 0,5285 

100 1824483600:09:000:0140 ****** 0,5498 

101 1824483600:09:000:0161 ****** 0,6836 

102 1824483600:09:000:0154 ****** 0,6837 

103 1824483600:09:000:0150 ****** 0,6812 

104 1824483600:09:000:0146 ****** 0,5657 

105 1824483600:09:000:0163 ****** 0,6836 

106 1824483600:09:000:0149 ****** 0,6812 

107 1824483600:09:000:0157 ****** 0,6837 

108 1824483600:07:000:0095 ****** 0,6275 

109 1824483600:09:000:0117 ****** 0,6799 

110 1824483600:09:000:0205 ****** 0,6301 

111 1824483600:09:000:0250 ****** 0,6579 

112 1824483600:09:000:0028 ****** 0,0830 

113 1824483600:07:000:0131 ****** 0,6648 

114 1824483600:07:000:0128 ****** 0,6752 

115 1824483600:07:000:0127 ****** 0,6751 

116 1824483600:06:000:0381 ****** 0,7046 

117 1824483600:06:000:0006 ****** 0,6176 

118 1824483600:03:000:0018 ****** 0,8745 

119 1824483600:03:000:0019 ****** 0,8502 

120 1824483600:09:000:0028 ****** 0,8800 

121 1824483600:07:000:0139 ****** 0,6900 

122 1824483600:09:000:0024 ****** 0,0700 

123 1824483600:09:000:0023 ****** 0,6600 

124 1824483600:07:000:0025 ****** 0,8600 

125 1824483600:07:000:0009 ****** 0,9200 

126 1824483600:06:000:0280 ****** 0,6223 

ВСЬОГО: 78,3546 
 



 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець 

  



 

 

                                                           Додаток   3  
                                                                                   до рішення LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 20.02.2020 року №1561   «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» 

 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

  Площа, 

рілля га 

  Площа, 

кормові 

угіддя 

га 

1 ****** 1824484400:07:000:0311 0,7838   

2 ****** 1824484400:07:000:0155 0,4828   

3 ******   1824484400:10:000:0318 0,4772 

4 ******   1824484400:07:000:0206 0,4771 

5 ****** 1824484400:07:000:0020 0,4956   

6 ****** 1824484400:07:000:0501 0,6306 1824484400:07:000:0543 0,6022 

7 ******   1824484400:07:000:0184 0,5098 

8 ****** 1824484400:07:000:0075 0,9773   

9 ****** 1824484400:07:000:0021 0,4955   

10 ****** 1824484400:07:000:0043 0,4827 1824484400:10:000:0088 0,7108 

11 ****** 1824484400:07:000:0602 0,6491   

12 ******   1824484400:10:000:0296 0,4953 

13 ******   1824484400:10:000:0105 0,4949 

14 ******     1824484400:02:000:0054 0,1923 

15 ******   1824484400:10:000:0301 0,4772 

 ВСЬОГО: 4,9974  4,4368 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець 
 

  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1562 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

 У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки комунальної 

власності, розташованих на території Олевської міської ради, керуючись   ст. 

12, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 

22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824455100:01:023:0029, загальною площею 0,18 га, для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги (Код 03.03 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. 

Володимирська,9, м.Олевськ, Житомирська область, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,0017 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,0053 га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею 0,173 га; 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1563 

LІ сесія                    VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» 

на території Олевської міської ради 

 

     Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088,  

зареєстрованого за адресою: вул. Набережна, 39, с.Кам’янка, Олевський район, 

Житомирська область про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподіленої 

(невитребуваної) земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів та 

відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу України, статті 

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

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

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

25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподіленої 

(невитребуваної) земельної частки (паю) із земель реформованого КСП 

«ім.Кірова» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (в адміністративних межах колишньої Зольнянської 

сільської ради), загальною площею 1,193 га, згідно додатку  1.  



 

 

2. Надати дозвіл ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподіленої 

(невитребуваної) земельної частки (паю) із земель реформованого КСП 

«Світанок» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Кам’янської сільської ради), загальною площею 26,97 га, згідно 

додатку  2. 

3. Зобовязати ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»: 

3.1 в місячний термін замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

у землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на 

виконання землевпорядних робіт; 

3.2  виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в місячний термін подати на 

затвердження  чергової сесії міської ради з метою передачі в користування на 

умовах оренди.  

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  1  
                                                                                                                              до рішення LІ сесії міської ради  VІІ скликання від   

20.02.2020 №1563 «Про надання дозволу на 

розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) з метою передачі 

                                                                                                                              в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

                                                                                                                              земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» 

на території Олевської міської ради 

                                                                                                                               

                                                           Список 
                нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)  реформованого КСП «ім..Кірова» 

№ паю Вид угідь площа 

107 сіножаті 0,7462 

83 сіножаті 0,4468 

Всього  1,193 
 

 

Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Додаток  2  
                                                                                                                              до рішення LІ сесії міської ради  VІІ скликання від   

20.02.2020 №1563 «Про надання дозволу на 

розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) з метою передачі 

                                                                                                                              в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

                                                                                                                              земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» 

на території Олевської міської ради 

                                                                                                                               

                                                           Список 
                нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)  реформованого КСП «Світанок» 

 
№ паю Вид угідь Площа № паю Вид угідь Площа 

1 кормові 0,77 50 рілля 0,88 

2 кормові 0,77 51 рілля 0,8 

3 кормові 0,58 52 рілля 0,82 

4 кормові 0,61 53 рілля 0,68 

5 кормові 0,49 54 рілля 0,68 

6 кормові 0,54 55 рілля 0,9 

7 кормові 0,73 56 рілля 0,7 

8 кормові 0,71 57 рілля 0,7 

9 кормові 0,77 58 рілля 0,7 

10 кормові 0,77 96 рілля 0,82 

11 кормові 0,77 105 рілля 0,89 

12 кормові 0,65 106 рілля 0,91 

13 кормові 0,64    

14 кормові 0,67    

15 кормові 0,76    

16 кормові 0,4    

24 кормові 0,5    

25 кормові 0,6    

26 кормові 0,6    

27 кормові 0,58    

30 кормові 0,47    

33 кормові 0,68    

34 кормові 0,72    

35 кормові 0,7    

36 кормові 0,5    

37 кормові 0,59    

38 кормові 0,48    

39 кормові 0,44    

ВСЬОГО:   26,97 

 

 

Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець  



 

 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1564 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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 LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 20.02.2020 року № 1564 «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 ****** ****** ****** 0,0900 0,0900 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

8 ****** ****** ****** 0,2300 0,2300 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

10 ****** ****** ****** 0,0750 0,0750 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 



 

 

12 ****** ****** ****** 0,0700 0,0700 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

15 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

17 ****** ****** ****** 0,0900 0,0900 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

19 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

21 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

22 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

23 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

24 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

26 ****** ****** ****** 0,0600 0,0600 

27 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія  Біленець  



 

 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1565 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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 Наталію Біленець та постійну комісію міської 

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

 

 

 

Міський голова                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                                                     Додаток 

до рішення  LІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 20.02.2020 року  №1565   «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 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 

особистог

о 

селянсько

го 

господарс

тва, га Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:024:0011 

2 ****** ****** ****** 0,0731 0,0731 - 1824455100:02:036:0041 

3 ****** ****** ****** 0,0712 0,0712 - 1824455100:01:031:0097 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:027:0003 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486202:05:001:0158 

6 ****** ****** ****** 0,2151 0,2151 - 1824486202:05:002:0033 

7 ****** ****** ****** 0,2200 0,2200 - 1824486202:05:002:0034 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487201:09:001:0105 

9 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:043:0048 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486401:02:006:0041 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:044:0053 

12 ****** ****** ****** 0,1855 0,1855 - 1824481601:05:008:0105 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:011:0013 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824456001:04:001:0012 

15 ****** ****** ****** 0,3500 0,2500 0,1000 1824483601:05:009:0020 

1824483601:05:009:0021 

 
16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:015:0002 

17 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483201:05:003:0032 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:038:0015 

19 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:014:0006 

20 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:008:0041 

21 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:026:0067 

22 ****** ****** ****** 0,2325 0,2325 - 1824486202:05:001:0159 



 

 

23 ****** ****** ****** 0,0734 0,0734 - 1824455100:02:037:0052 

24 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824484801:02:002:0078 

25 ****** ****** ****** 0,0808 0,0808 - 1824455100:02:018:0045 

26 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485301:03:027:0006 

27 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487603:10:002:0014 

28 ****** ****** ****** 0,1200 0,1000 0,0200 1824455100:01:034:0165 

1824455100:01:034:0166 
29 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:015:0024 

30 ****** ****** ****** 0,7102 0,2500 0,4602 1824485603:04:013:0005 

1824485603:04:013:0006 
31 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:022:0006 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1566 

LІ сесія               VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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 проєктів 

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 Наталію Біленець та постійну комісію міської 

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

 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК   



 

 

                                                                                                                                                     
Додаток 
до рішення LІ сесії міської ради  VІІ скликання від 

20.02.2020 № 1566 «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    проєкту 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 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Для 

будівництв

а та 

обслуговув

ання  

житлового 

будинку, 

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

271удівни

цтву 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

2 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 - 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

4 ****** ****** ****** 0,8000 - - 0,8000 - 

5 ****** ****** ****** 0,0050 - - - 0,0050 

6 ****** ****** ****** 0,5200 - - 0,5200 - 

7 ****** ****** ****** 0,3328 - - 0,3328 - 

8 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

9 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - - 

10 ****** ****** ****** 0,0400 - 0,0400 - - 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

12 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

13 ****** ****** ****** 0,0300 - 0,0300 - - 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

15 ****** ****** ****** 0,1000 - - 0,1000 - 

16 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

17 ****** ****** ****** 0,5500 - - 0,5500 - 

18 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

19 ****** ****** ****** 0,2000 0,2000 - - - 

20 ****** ****** ****** 0,0800 - - 0,0800 - 

21 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

22 ****** ****** ****** 0,0760 - 0,0760 - - 

23 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

24 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 



 

 

25 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

26 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

27 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

28 ****** ****** ****** 0,3700 - - 0,3700 - 

29 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

30 ****** ****** ****** 0,0700 - 0,0700 - - 

31 ****** ****** ****** 0,2300 - - 0,2300 - 

32 ****** ****** ****** 0,0600 - 0,0600 - - 

33 ****** ****** ****** 0,0800 - 0,0800 - - 

34 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

35 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 

36 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

47 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

48 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

49 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

50 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

51 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - - 

52 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

53 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

54 ****** ****** ****** 0,1200 - - 0,1200 - 

55 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

56 ****** ****** ****** 0,1400 - - 0,1400 - 

57 ****** ****** ****** 0,1700 - - 0,1700 - 

58 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

59 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

60 ****** ****** ****** 0,0350 - 0,0350 - - 

61 ****** ****** ****** 0,5200 - - 0,5200 - 

62 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

63 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 - 

64 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

65 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

66 ****** ****** ****** 0,2700 - - 0,2700 - 

67 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

68 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

69 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

70 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

71 ****** ****** ****** 0,0060 - - - 0,0060 

72 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

73 ****** ****** ****** 0,7200 - - 0,7200 - 

74 ****** ****** ****** 0,0500 - 0,0500 - - 

75 ****** ****** ****** 0,0400 - 0,0400 - - 

76 ****** ****** ****** 0,8000 - - 0,8000 - 

77 ****** ****** ****** 0,3700 - - 0,3700 - 

78 ****** ****** ****** 0,5000 - - 0,5000 - 



 

 

79 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

80 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

81 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 

 

 

 
Начальник управління земельних відносин     Наталія Біленець  



 

 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1567 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

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 індивідуального садівництва та для ведення  

особистого селянського господарства  

 

Розглянувши заяви громадян 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 

індивідуального садівництва та 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) та для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 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 індивідуального садівництва та 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 на постійну комісію з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                         Олег Омельчук  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Додаток 

до рішення LІ сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1567 

«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 індивідуального садівництва та 

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 індивідуального садівництва та  для ведення особистого селянського господарства  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

особистог

о і 

обслугову

вання 

особистог 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва, га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го 

господарс

тва, га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,3055 - - 0,3055 1824486401:02:006:0042 

2 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - 1824455100:01:038:0143 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:038:0142 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824485603:04:022:0006 

5 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 1824485603:04:022:0005 

6 ****** ****** ****** 0,0606 - 0,0606 - 1824455100:02:004:0030 

7 ****** ****** ****** 0,5258 - - 0,5258 1824456001:04:001:0013 

8 ****** ****** ****** 0,0650 - 0,0650 - 1824455100:01:019:0204 

9 ****** ****** ****** 0,3527 - - 0,3527 1824483601:05:038:0014 

10 ****** ****** ****** 0,1526 - - 0,1526 1824483601:05:012:0008 

11 ****** ****** ****** 0,0764 - 0,0764 - 1824455100:01:034:0167 

12 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - 1824455100:02:024:0098 

13 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 1824485602:09:011:0006 

14 ****** ****** ****** 0,4687 - - 0,4687 1824485301:03:027:0007 

15 ****** ****** ****** 0,4290 - - 0,4290 1824487603:10:002:0015 

16 ****** ****** ****** 0,0249 - 0,0249 - 1824455100:01:029:0047 

17 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:026:0068 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1568 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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. 

******. ******, 12а, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл. та 

******, проживає за адресою: вул. ******, 12, с. Варварівка, Олевського р-ну, 

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 ****** та ******, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок 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. ******, 12, с. 

Варварівка, Олевський р-н, Житомирська область, загальною орієнтовною   

площею 0,2500 га.         

2. Громадянам ******та ******, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 



 

 

3. Громадянам ****** та ******, 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  № 1569 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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 сумісну власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільну заяву громадян ******, проживає за адресою: вул. 

******, 12, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської обл. та ******, 

проживає за адресою: вул. ******, 12, с. Кам’янка, Олевського р-ну, 

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 сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 

144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81,86, 89, 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 ******  на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель 

житлової забудови за адресою: вул. Нова, 12, с. Кам’янка, Олевський р-н, 

Житомирська область, загальною орієнтовною   площею 0,2500 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  № 1570 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, з  

метою зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства 
  

    Розглянувши заяви громадян та надані документи, керуючись ст. 12, 20,40,81, 

95, 96, 116,118,120,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 

20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ******проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9900 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0142, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

1.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9900 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0142 для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9900 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0145, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

2.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9900 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0145 для ведення 

особистого селянського господарства. 



 

 

3. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9600 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0140, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

3.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9600 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0140 для ведення 

особистого селянського господарства. 

4. Затвердити ******  проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,8600 га, кадастровий 

номер 1824486200:04:000:0870, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

4.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,8600 га, кадастровий номер 1824486200:04:000:0870 для ведення 

особистого селянського господарства. 

5. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9900 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0141, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

5.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9900 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0141 для ведення 

особистого селянського господарства. 

6. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9900 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0148, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

6.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9900 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0148 для ведення 

особистого селянського господарства. 

7. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9900 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0144, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 



 

 

7.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9900 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0144 для ведення 

особистого селянського господарства. 

8. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9900 га, кадастровий 

номер 1824487200:11:000:0139, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

8.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9900 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0139 для ведення 

особистого селянського господарства. 

9. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,8556 га, кадастровий 

номер 1824486200:04:000:0871, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

9.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,8556 га, кадастровий номер 1824486200:04:000:0871 для ведення 

особистого селянського господарства. 

10. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9400 га, кадастровий 

номер 1824487200:12:000:0531, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

10.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,9400 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0531 для ведення 

особистого селянського господарства. 

11. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,8600 га, кадастровий 

номер 1824486200:04:000:0873, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

11.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,8600 га, кадастровий номер 1824486200:04:000:0873 для ведення 

особистого селянського господарства. 

12. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,8600 га, кадастровий 

номер 1824486200:04:000:0869, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 



 

 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

12.1. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 1,8600 га, кадастровий номер 1824486200:04:000:0869 для ведення 

особистого селянського господарства. 

13. Зобов’язати громадян: ****** в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

14. Попередити громадян  ****** про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації права власності та змінні цільового призначення 

земельної ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

16.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  № 1571 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 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 1) 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 Житомирської області за межами населених пунктів із земель 

резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ). 

 

2. Надати дозвіл громадянам (згідно додатку 2) 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 Житомирської області за межами населених пунктів із земель 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

 

3. Громадянам, згідно додатку 1 та додатку 2, звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

 

4.  Громадянам, згідно додатку 1 та додатку 2 проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності, погоджені у 



 

 

встановленому законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради 

для затвердження. 

5. 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 1 
до рішення LІ сесії міської ради  VІІ скликання від 

20.02.2020 № 1571 «Про розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель резервного фонду ( код 

17.00 за КВЦПЗ). 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0596 

2 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0606 

3 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0605 

4 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0613 

5 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0608 

6 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0611 

7 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0598 

8 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0609 

9 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0610 

10 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0602 

11 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0601 



 

 

12 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0597 

13 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0612 

14 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0604 

     

 

 

 

 Начальник управління земельних відносин               Наталія  Біленець  



 

 

                                                                                                                             Додаток 2 
до рішення LІ сесії міської ради  VІІ скликання від 

20.02.2020 № 1571 «Про розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення змельних ділянок із 

земель запасу (код 16.00 за КВЦПЗ) 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,3700 1824486400:09:000:0058 

2 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,5600 1824486400:09:000:0055 

3 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,6700 1824486400:09:000:0060 

4 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,4000 1824486400:09:000:0062 

5 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,3700 1824486400:09:000:0057 

6 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,9300 1824486400:09:000:0061 

7 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,7000 1824486400:05:000:0167 

8 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,4200 1824486400:05:000:0129 

9 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,3500 1824486400:05:000:0159 

10 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,4200 1824486400:05:000:0130 

11 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,8700 1824486400:05:000:0147 

12 ****** ****** на території Олевської міської 0,5600 1824486400:05:000:0124 



 

 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

13 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,4300 1824486400:05:000:0160 

14 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,7700 1824486400:05:000:0158 

15 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,7600 1824486400:05:000:0171 

16 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,6200 1824486400:05:000:0149 

17 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5000 1824486400:05:000:0144 

18 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5000 1824486400:05:000:0136 

19 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,6900 1824486400:05:000:0145 

20 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5600 1824486400:05:000:0135 

21 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5500 1824486400:05:000:0146 

22 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,7400 1824486400:05:000:0134 

23 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,6800 1824486400:05:000:0140 

24 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,6000 1824486400:05:000:0137 

25 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,7300 1824486400:05:000:0141 

26 ****** ****** на території Олевської міської 1,5000 1824486400:05:000:0162 



 

 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

27 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,2000 1824486400:05:000:0125 

28 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,3400 1824486400:05:000:0169 

29 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

1,4800 1824486400:05:000:0166 

30 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,8900 1824486400:05:000:0168 

31 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5300 1824486400:05:000:0143 

32 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,6500 1824486400:05:000:0165 

33 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,8000 1824486400:05:000:0161 

34 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,4500 1824486400:05:000:0132 

35 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,4000 1824486400:05:000:0128 

36 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,2900 1824486400:05:000:0148 

37 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,2500 1824486400:05:000:0152 

38 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,4000 1824486400:05:000:0127 

39 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,3900 1824486400:05:000:0139 

40 ****** ****** на території Олевської міської 0,3400 1824486400:05:000:0154 



 

 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

41 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5700 1824486400:05:000:0131 

42 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,2800 1824486400:05:000:0138 

43 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,1800 1824486400:05:000:0164 

44 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,2000 1824486400:05:000:0142 

45 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,6000 1824486400:05:000:0155 

46 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,0800 1824486400:05:000:0122 

47 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,1500 1824486400:05:000:0123 

48 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,1800 1824486400:05:000:0133 

49 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,2300 1824486400:05:000:0126 

50 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,1800 1824486400:05:000:0156 

51 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с. Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,1200 1824486400:05:000:0151 

52 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,2300 1824487200:12:000:0538 

53 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824487200:12:000:0546 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія  Біленець  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1572 

LІ сесія             VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

генерального плану та плану зонування 

території с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю розширенням меж с. Соснівка  Олевського 

району Житомирської області, враховуючи зміни у соціально-економічному 

розвитку села, керуючись ст.ст. 16, 18, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення містобудівної документації «Розроблення 

генерального плану та плану зонування території с. Соснівка Олевського 

району Житомирської області». 

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства повідомити через місцеві засоби масової 

інформації про початок виготовлення містобудівної документації 

«Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Соснівака 

Олевського району Житомирської області» з визначенням порядку та строків 

внесення до неї пропозицій фізичними та юридичними особами. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. та  постійні комісії міської ради з питань 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1573 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки в  с. Рудня - 

Хочинська  Олевського району 

Житомирської області 
 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», статей  10, 19, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проєктів 

містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 

листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

за № 1468/20206 від 20 грудня 2011 року, враховуючи заяву від 31 січня 2020 

року громадянина Палєя Леоніда Станіславовича щодо розроблення 

детального плану території земельної ділянки в с. Рудня-Хочинська 

Олевського району Житомирської області для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 

1,0 га в с. Рудня-Хочинська Олевського району Житомирської області для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, відповідно до договору з 

організацією, яка має в своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним 

сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації. 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки в  

с. Рудня-Хочинська Олевського району Житомирської області для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі, визначити Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі здійснити за рахунок коштів 

громадянина Палєя Леоніда Станіславовича. 



 

 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розроблення детального 

плану території; 

4.2 розгляд проєктних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проєкту детального плану території у відповідності до чинного 

законодавства; 
4.3 проєкт детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови С. Мельника та постійну комісію міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 
 

Міський голова                                                                Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1574 

LІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про прийняття безоплатно у комунальну власність  

та на баланс Олевської міської ради об’єктів 

загального користування 

 

З метою  збереження, належного утримання та обслуговування об’єктів та 

предметів соціальної сфери, керуючись ст. ст. 26, 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно в комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради наступні об’єкти загального користування, а саме: 

1) Облаштоване місце відпочинку та спуск до річки Уборть (біля Свято-

Миколаївської  церкви), балансовою вартістю 1 грн.; 

2) Меморіальний комплекс загиблим воїнам-учасникам АТО Олевського 

району, балансовою вартістю 1 грн.; 

3)  Споруди незавершеного будівництва громадської вбиральні (біля 

Олевської автостанції) балансовою вартістю 1 грн. 

4) Новорічні прикраси та ілюмінація, балансовою вартістю 1 грн. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради (Віра 

Дорош) взяти на баланс вищезазначені об’єкти та предмети, 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 (Віктор Осипчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                                Олег 

ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1575 

LІ сесія             VІІ скликання

  

 

від 20.02.2020 року 

 

Про співфінансування робіт по об’єкту 

«Коригування робочого проекту по 

об'єкту: Олевська гімназія по вул. 

Інтернаціональній, 34 в м. Олевськ 

Житомирської області – будівництво 

(завершене будівництво)»  

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Сергія Мельника, 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Виділити кошти з міського бюджету в 2020 році на співфінансування в 

розмірі 10% по об’єкту «Коригування робочого проекту по об'єкту: Олевська 

гімназія по вул. Інтернаціональній, 34 в м. Олевськ Житомирської області – 

будівництво (завершене будівництво)» в сумі 3353,766  тис. грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника та постійну комісію міської ради з   питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 


