
 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

16.04.2021                                                                                                           №113  

Про скликання чергової   

VІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання 

 

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 12 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про доступ до 

публічної інформації»: 

 

1. Скликати чергову VІІ сесію Олевської міської ради VІІІ скликання 28.04.2021  

року о 11.00 год. у великому залі засідань Олевської міської ради. 

2. Винести на розгляд чергової VІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

наступні питання: 

1. Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади 

на 2021 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Радовельської сільської ради за  2020 рік. 

3. Про надання дозволу внесення змін до договору оренди об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади. 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів з балансу 

Олевської міської ради на баланс КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги». 

5. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів з балансу 

КП «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради на баланс 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради.   

6. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів з балансу 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на баланс 

Олевської міської ради. 

7. Про внесення доповнень у рішення VІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 02.04.2021 року № 232 «Про затвердження переліку 

об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році». 

8. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

комунальну власність. 



9. 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. 

10. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

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

12. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі у користування на умовах оренди. 

14. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

15. Про укладання договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

16. Про передачу в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних 

часток (паїв). 

17. Про укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 

18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель. 

19. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості). 

20. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

21. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток 

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

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Радовель, Коростенського 

району, Житомирської області. 

24. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди. 

25. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (за межами населених пунктів). 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 



27. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

28. Про укладання договору про підготовку лотів до продажу на земельних 

торгах (аукціоні) та надання дозволу на виготовлення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок призначених для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

29. 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). 

30. 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). 

31. 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. 

32. 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. 

33. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для індивідуального садівництва. 

35. Про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі безоплатно у власність, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

36. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності. 

 

 

Міський голова             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


